ME.MORIE VAN TOE.L1CHT1NG
1.

Aitie DEEL

Op 23 juni 2000 word eon referendum gehouden onder do bevolking van Sint
Maarten
over do staatkundige toekomst van hot eilandgobed. Met eon ruirne meerderheid
is
gekozen voor do optiC: Sint Maarten ais Land binnen bet Koninkrijk der
Nederlandon
en uittroden uit hot verband van do Noderlandse Antillen. fljdens do startRo
nde Tafel
Conferente (hierna: RTC) van hot Konnknjk der Nederianden over do
staatkun-dige
ontwikkoiingen van november 2005 werd vastgesteld dat het eindperspect
ief voor bet
eilandgobied Sint Maarten de status van land is binnon hot Koninkrijk.
12, Doelen, uitgangspunten en beginselen
Dit ontwerp van Staatsregeling formuleert en waarborgt do grondrechten
van do
burgers en hevat do positie van de belangrijkste instellingen van bet
and Sint
Maarten. Daarmoe is zij de belangrijksto vindplaats van hot constitutionele recht
van
hot aankomende and Sint Maarten. Do constitutie van bet and Sint Maarten
is
gestoeld op de beginselen van -eon democratische rechtsstaat.’ Kenmerkend
voor de
rochtsstaatgedachto
is
hot
iegaliteitsbeginseI
inhoudende
dat
al
bet
ovorheidsoptreden dont to berusten op een wettelijke groncslag, waarbij
de
iandsverordenngen bovendien aan zekere kwaliteitseisen dienen to voldoen,
Aldus
worden do rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bevorderd. Hot democratiebe
ginsel
heeft betrekking op do wiize van politieke besluitvorming. namelijk door participatie
van ado burgers. In een democratische rechtsstaat beslist de meerderheid, maar
ook
do beschorming van on respect voor do minderhedon is wezenlijk, Hot ontwerp
gaat
uit van eon roprosontatief parlementar stelsel, met mogeiijkhedon voor
diroctere
participatie door middoi van onder moor eon raadpiegend referendum (zie verder
1.3).
Eon volgend kenmerk van do dernocratischo rechtsstaatgodachte is de
trias
clitica. Spreiding van bevoogdhoden over verschiionde ambton s eon
belangrik
model cm msbruk van cvorheidsmacht togon to gaan. Essentooi in dt
verband s
dot do drie ovorheidsfuncties van wetgoving, bestuur en rechtspraak aan vorschillond
o
amb-ten worden toegekend. Hot checks and balances tusson do verschiionde
ambten
‘ordt oecogd msbruk verder to voorkomen. In dit verb-and :5 van bolang
dat hot
aankomondo land Sint Maarten ervoor heeft gokozen om belangrijko onderdelon
van
a
S C e
pc C: geca”c:
‘n’
Decs 00
Koninkrljkspartners to regelen in eon consensus rijkswet ir: do zin cam artikel
.38 van.
hot Statuut voor hot Koninkrijk. Do uitgangspunton met botrekking tot do rochtspraak
aismede oenbaar mnster:e CO cltie) zoo tovons osgor-omen in dt ont-ve
rpin
v-orband met do chocks and balances valt voorts to wijzen op do invoering
van tet
instituut van do Ombudsman, con onafhankeli.jk orgaan dat tot taak krijgt
cm klachton
over cnbehoorlgke c’verho:dsaedraoingen to bohandelen (art:kel 23
var ret or.twerp).
00k artikel 43, eersto lid, van hat. Statuut voor hot Koninkoik is op dio rschtsstaatqo
dachte
Ok”
a’m c
.te
e
;‘
rechten en vr’neOen. So mechtszekerhecl en he Seuqce3r0o ‘-far b estour

iensiotte is in verband maf d che’ and balances van
belans dat be rechtcr be
bevoeqbheid wordt gegeven cm wetgeving te toetsen can
in beginsel be gehele
3taatsreeiing. bet daze consttutonce toetwng neemt
Ce rechteriuke contrue on de
wetgever sterk toe (zie hierna under L3). ken taatste kenme
rk van be bernocratische
rechtsstaat betreft be erkennng van be cronarechten
van be burgers (ac hmrna under

Dii be :nrichting van daze ontwern-ktaatsregeling hebben
met name brie
doelsteiiingen voorop gestaan. in de eerste plaats een
versterkng van be
grondrechten, op be tweebe plaats een versterking van
be representativiteit en hat
bemocratebeginsel en tenslotte het bevorderen van
de binding van potitieke
processen can rechtstatelijke beginseten. Daze doelstettingen
hebben geteid tot de
volgende wijaigingen.
l.a c’oornaarnste wjzgingen
Terwijt de StaatsregeHng van be Nederiandse AntiDen is
gebaseerd op be cube
Neberlandse Grondwet vóór be laatste herziening van
1983, is bit ontwerp van
Staatsregeting gestoeib op be Arubaanse Staatsregellng
van 1986 ais jongste
constitutie in het Koninknjk. Anders ban be Nedertandse Antille
n kent Aruba maar één
bestuurstaag en ook guc omvang van be bevolking is
het aankomende land Sint
Maarten vergelijkbaar met het land Aruba. Zowel in de indelin
g in hoofdstukken als in
be tormulering van de artiketen is be Arubaanse Staatsregeling
herkenbaar. Zo is in de
Staatsregeling van be Nederlanbse Antitien can de Gouve
rneur een belangrijke rot
toebedeeld als ware hij be uitvoerende macht, Deze rol van
be Gouverneur stamt nog
nit be tijd bat be Nederlanbse Antillen meer kotoniaal hestuu
rb werden can be hand
van Regeringsregtementen. Dc Staatsregel tug van Aruba vertaal
t veal dutdelijker be
moberne constitutionele verhoubingen: be uitvoerende macht
tigt bij de regering. Dc
ministers zijn verantwoorbetijk can be votksvertegenwoorb
iging en be Gouverneur is
als hoofd van be regering onschendbaar. Natuurlijk
is rekening gehouden met
constitutionete ontwikketoagen na 1986. Waar be Arubaa
nse Staatsregeling in het
verkeer tussen be regering en be Staten nog ceo rot toebeb
eelt can be constitutioneie
Gouverneur, gaat be ontwerpStaatsregeling van Sint Maarte
n uit van een geheet van
be regering onafhankelijke en zelistanbige nositie voor be
Staten. In bet functioneren
eaarvan soeeit be cc•nstitutioreie Gouverneur ats onsche
nbbaar boofb van Ce
Ianbsregering geen rot meer, Dit ontwerp is in tijn
met een aantat nieuwe
ianhsverorberunger tot wiiziging van Ce Staatsregetng
van be Neberianbse Antitien
joist met hetrekking tot een zuivere formulering van be
constitutionete rot van be
Gouverneur en de geheei onafhankeitjke post:e van be Staten
.
In bit verband verdient tevens he verhoubing tussen
regering en be
vclksverteoenwocrdging var bet and Slot Maarten, he Staten.
be aaneacht. He.ewei
be Eiiandenregeiing van be Nebertandse Antilien baartoe andere
mogetijkheben bood,
warden in be oraktiik vrijwet atijd alie bestuurders van
be eiianbgebieden
gerekruteerb uit be eiianbsraben. in het aigemeen kan worben
gesteib bat in ceo
situatie waarin teden va.n be uitvoerende mac.ht is
zens lid zijn van be
vciksvertegenwocrdiging er
sterke loyaliteitsbanb bestaat tussen be ultvoer
enbe
macht en volksvertegenwoordiqing. Dat is kenmerkend voor
een moni,stisc.h stelse I.
Hat NederiandsAntiiiiaans cabementaire steiset vertccn
de daarentegen rreer be
kenmerken van ecu duatistisch stetset, waarbij regerin
g en be Staten sterker
gescheiden verantwoordeiijkh.eden behieiben, Dc teden vanbe recering, he ministers

kunnen niet tegejkertijd lid van he Staten zijn. Dc leden van de
Staten kunnen met
behulo van. het instrumentarium dat he Staatsreqelina en het Reniem
ent van orde
nr he Staten hen biedt he recerne ccntmleren, he
kaders sreien wearbinnen he
regering kan besturen ( wetgeving ) en het budgetrecht uitoefenen
Het functioneren
diS id var he Staten n oen ciuasusch steisei heeft een ander
karakter en vraagt em
eec andere nzet dan het iidmaatschap van he momstische
ehandsraden. Het
iidmaatschap van he Staten van Sint Maarten is, in verband daarme
e, gemaakt tc.t een
time functie omdat van he eden een van de regering onafhankelijk
e opstelhng
wordt gevraagd waarin au de controieinstrumenten optirnaal gebrui
ken en waarin zij
op hoofd$ijnen met he renerina be kaders stellen voor Pet heleid
en Pet bestuur van
het land Sint Maarten,
1. N/eu we qrondrecrtencatarogus
Ten opzichte van de emgszins gedateerde Staatsregeling
van he Nederlandse Antillen
zi)n de grondrechten verruimd en gemoderniseerd, zoals onder
meer het huisrecht
(artikel 7), Pet hriefgehem (artike! 8) en het petitierecht (artike
24). Daarnaast bevat
bet ontwern ceo aantai geheel nieuwe grondrechten, te weten
Pet recht op leven
(artikel 2), Pet foiterverbod (artikei 3), be bescherming van
kinderen, ouderen en
merisen met een beperking (artiket 18), Pet weizijn van dieren
(artikel 22), Pet recht
op een eerlijk proces (artikel 26) en Pet recht o een behoortijke
behandeting van
gedetineerden (artikei 30). Ook he indeling is nieuw. lerwiji in
he andere constituties
van het Komnkrijk de grondrechten niet nader zijn onderverdeeld
, zijn in hit ontwerp
de grondrechten overzichtelijk gegroepeerd naar onderwerp:
te weten, vrijheden,
getijkheid, solidanteit, burgerschap en rechtspleging.
Om Pet waarborgkarakter van he kiassieke grondrechten, zoals
het recht op
bescherrnmg van de hchamelgke ntegntet, te versterken,
s voorts een bepating
opgenomen met inhoudelijke kwaliteitseisen waaraan (voorg
estelde) wettetijke
regeiingen die inbreuk maken op be klassieke grondrechten
dienen te voldoen
Volgens artikel 31, eerste lid blent elke wettelijke
beperking van kiassieke
grondrechten noodzakelijk en proportioned te zijn Bovendien
dient een dergelilk
cntwerp vothoende sjcwfiek te zijn omschreven, Deze critena
vormen voor he
wetgever en be rechter (ale herna, onder 3) eec toetsingskade
r voor de beoordeiing
van wetgeving die inbreuk maakt op he kiassieke gronbrechten
Bovendien is in Pet
tweehe lid van artikei 31 een verzwaarde Rrocedure
voorgeschreven voor he
goebkeuring van ontwerpen van iandsverorhening die ieiden tot
beperkingen van he
klassieke grondrechten.

2. Raadplegend refervndum
Len novurn binnen no const.tuties van ret ihoninkoik
s
he regecng van net
raadpicgenb referendum (sic he artikeien 9296) Lit een cogpun
t van het bevorberen
van he representativiteit is wenseiijk bat be burgers van Sint Maarten
birecte invloeb
ku-n non u:toefenen over be!sngrnke ontwerpen van iandsverorho
nn en beeuten ter
aanvuiiin-g en ter correctie op he ariementaae democratic,
Het kan zowel gaan om
een binhend sIc om ceo niotbinhenb refc.renhum A igemeen wordr
aangenomen hat
eon b indenh referendum eon basis in he Staatsrogeiing behweft
ais afwijki.ng van her
constitutionele wetgevingsproces In hit ontwerp is baartoe een
basis opgenomen,

Eon fund.amentelo verniouwino, betreft do bevoegdhoid
van do rochtr em vast esteide
wettolilko rogelingen van hot iand to toetsen aan
in beginsel aile daarvoor in
aanmerking komende bopalingen nit do Staatsregeng
(zie artikel 119). Doze
constitutionele toetsing makt do Staatsroç. cling werkei
ijk. tot do ‘supreme law’. Sinds
1348 booaait do Grondwet dat do rechter wetten niet
aan do Grondwet toetst. Do
Nederlandse staatsrechtelijke vert.oudingen zijn gebase
erd op hot ada glum dat do
wetten onschondbaar zijn. Wel is do rechter sinds
do jaren 50 van do vorige eeuw
bevoegd cm binnen hot Koninkrijk geldende wottelijke
voorschriften die onverenigbaar
win met eon ioder verbindende bepalingen uit verclra
gen. buiten toepassng to
verkiaren (artikel 94 Grondwet). Hoewel in do
Staatsregeling van do Nederlandso
Antiflon goon uttdrukkoiijk toetsinasverbod is ongeno
men, heeft do rechter toetsing
van !andsvorordeningen aan do Staatsregefing steeds
afgewezen omdat or eon traditie
is van niet tootson. Binnen bet Koninkrijk kent
thans aleen do Arubaanse
Staatsregeling en!ge vorm van constitutionele toetsin
g, beperkt tot toetsing aan de
kiassioke grondrechten.
In dit ontworp wordt voorgesteld dat de rochter
aan alle daarvoor in
aanrnerking komende bepahngen kan toetsen, Hierdo
or krijgt do Staatsregeling do
nodigo tandon, Do centrale godachte achter hot voorst
el is dat niemand boven do wet
staat. Tweo voorbeelden kunnen de betekenis illustre
ren, Stei dat do Staten eon
iandsverordening hobbon aangenomen op grand
waarvan hot houden van eon
demonstratie is verbonden aen vaorafgaande toestem
mmg van de Minister van
Justitie, waarbij de toestemming kan worden geweig
erd orndat de bijeenkomst naar
zijn inhoud of doolstelling ongewenst wordt geacht. Hot
weigeren van toestemming op
doze gronden is in flagrante strijd met artikel 13, tweede
lid, dat bepaalt dat het recht
tot botoging alleon bij landsverordening kan warden boperk
t “ter bescherming van de
gezondheid, in hot beiang van hot verkeer of tor
bestrijding van wanordelijkheden”.
Dc rechtor zal zodoende niot alloen de weigering van
do minister veroordelen, rnaar
oak do ondortiggende iandsvorordening onconstitutioneel
verklaren. Dit voorbeeld ziet
op eon toetsing aan do kiassieke grondrechten, zoals ook
do Arubaanse Staatsregeling
dat kent, maar hot ontworp maakt ook taetsing aan
andere bepalingen uit do
Staatsregoling mogelijk, Stel dat do Staten een
Iandsvorordoning Algemene
Rekonkamer hebben aangonomen op grand waarvan
do eden van de Rekenkamer hi)
andsbosluit wordon benoomd, Doze bepaling is in strijd
met artikel 75, tweede lid. dat
bepaalt dat do loden van do Rokenkamer op uoordr
acht van do Staten worden
bonoemd,Hierdoor wordt do onafhankeiijkhoid van
de Rekenkamer die noodzakeliik is
voor eon goode taakuitootoning beter gewaarborgd. In
Nedoriand zou eon dergelijke
wijziging van do wet, na bet advies van do Raad van
State en eonmaal aangenomen
door hot pariement, onaantastbaar ziin. Voigens dit
ontwerp zal do rechtor do bopaling
over benoemin-g nit do annsverordoning Algemeno Reken
kamor onverenigbaar met de
Staatsregoiing verkiaron.
Cm naar do rechter to gaan dient met eon vodoonoe
beiang to hebon,
Omdat zo’n belang i.n zuivor constitutionelo zaken as in
hot twoedo voorboold niet snol
aanweziq zal zijn is do Ombudsman do bevoegdheid
qegeven om een bekrachtigde,
maar nog niet in working getreden iandsvorordoning
to kunnen voorioggen aan hot
Consti tutioneoi Hot. Do Ombudsnian s eon autoriteit
die boven do partijen staat en
fungoort als hot ware als hot goweten van do constitutio
(artikelen 127 on 128).
in vorgoiilking met t4ederand is do vonrqosteide
concrete en abstracto
constitutionele toetsing ingrijpend, Do reden voor invoer
ing in doze vorm is dat Sint
Maarton on Nedoriar.d niot good vercoiijkbaar zijn.
Nedoriand is eon and met

govestigdo tradities welke meestal zonder stok achter do
dour
in do vorm van
rechteriijko ancties
warden naqeleefd. Sint Maarten daarentegen is eon zeer onqe
4ernocrate, eec becinnend and met eon zeer kdbne scnaa,
waar’n the traddie en
ervaring antbrekon, Wet dst betreft is hot vergelijkhaar met
do ailandon van do
Cammonwealth Carhbean”. Daze andes hebben Ci CD’S deftig
lam ervarina met
constitutionele tootsng.

Sahara/np en ants/ag veroordee/de aezagadragers
Pobtieke gezagsdragers vervuiien eon voarbeeldfunctie. Hot
wekt grate onvrode bij do
bevolking wannoer eon minister of een Statenlid na door de rechtor
to zijn veroordoed
djn functie wmgort seer to ioggen. Oak schaadt dit bet aanzie
n n hot butenland.
Weliswaar kan do rochtor bij bepaalde voroordelingen do ontzett
ing uit hot kiosrocht
ala bilkomende straf opieggon, wear hot al dan riot toepasson doarva
n wordt ai snei
gozien als eon pobtieke dead van de recnter, Orn doze redenen is
voorgesteld dat do
minister of hot Statenlid dat wegons hot begaan van bepaaldo
ernstige misdrijven
onherroepelijk s veroordeeld tot gevangenisstraf. van rechtsw
ege is ontheven uit ziln
functie,
Daarnaast houdt hot voorstel in dat indien cen minister of
Statenlid zich in
voorlopige hechtons bevindt of is veroordeeld wegens misdrijf, hi
van rechtswege is
goschorst (artikolen 36, twoede lid, on 50, tweede lid). Om
to voorkomen dat
iichtvaardig tot vervolging kan warden overgegaan, kan vervolging
van een minister of
Statenlid pas plaatsvindon na eon bevel van bet Gemeenschap
peirjk Hot van Justitie,
op vordering van do procureurgeneraal. (artikel 123).
4.

L4, Voorboroiding
Op 1 juli 2005 vorscheen het rapport van do werkgroep Constitutione
le Zaken voor de
eilandsraad van hot oilandgobied Sint Maarten
Sint Maarten als Land binnen hot
Koninkriik der Noderfanden
In dit rapport wordt in grate iijnen de bestuursstructuur
van hot land Sint Maarten geschotst, Tevens warden de fundamentele
principos
aangegeven waarop hot bostuur zal warden gebaseord. In hat rappor
t is eon
hoofdstuk oogenomen waarin artikelsgewils de kiassieke en sociate
qrondrechten ziin
uitgeworkt, zoals doze eon plaats macton krijgen in do Staatsregeling
van Sint
Maarten. Eon groep van Sint Maartenso junsten, afkomstig ut verscn
llende boekon
van do samenlevucg, word verzacht eon eerste antwerp voar eon Staatsr
egeing van
Sint Maarten to ontwikkelen, Do ledon van doze “designgroep” hebben
bij hot
onteierven can een concept hot eerdorgenoernde rapport van de
werkgroep
Constitutionelo Zaken ais uitgangspunt genomon on daarbij natuur
lijk oak acht
cieslagen op andere binnen en buiten hot Koninkriik neldende canstit
uties en
untwkk oiinaen, waaronder do pcanr’en voor nsteiiing van eon Staatsc
amrnisse a
Nodorland die advies moot uitbrengon -aver eon herziening van do 2
Grondwot, Do door
ye designgroop met technscho biJstana cntworDOn teksten Sin hocomrnonta
rthoro
door eon antS deskundigen, hotgoen heoft goieid tat vorschiiiendo
aanpassinaon.
Sevens word hot ontwerp vorschiliende melon best roken in hot
zogenaamde
‘broadhasod cornmit.t.eo’. bostaando nit eon breed samongostoido vortog
onwoordinina
nit do samonieving van Sint Maarten en zijn or forums met hot pubiiek georga
niseerd.

In do bret van do Joorberedinqsccmmsso Rondo Tatel Conferenbe
(erna:
RTC) van maart 2006 aan do voorzitter van do RTC zijn de
criteria opgenornen
waaraan do constitutios. do wetqc.:vinc on hot overheidsaoa
raat van do neuwe
enbte:ten d:enen to voidoen. Over doze critena d door vertege
nwoorecngen van do
deelnomers aan do RTC consensus boroikt. Ze botroffen ondor
moor do domocratische
besiutvorming, do bestuurs en hesiOtvormingsstructuur, hot
resoect veer do “rOe of
ow en mensenrechton. in do RTC van 15 december 2008
is vastgesteid dat do
ontwerpStaatsregolingon on de organieke ontwerpen van
landsvorordening van do
aankomende landen grotendools voidoen aan de wotge’wngscritena,
Op 2 luni 2010 heeft do Koninkrijksregering haar gevoelen
uitgebracht over
hot ontwerp, zoOs dat is voorgoschrovon in hot voorgestolde
artikel 60a van hot
Statuut, n to voegen bi do ontwerpRijkswet odjzfgng Statuu
t in verband met do
ophoffng van do Nederlandse Anthion, Naar aanloidng van
hot gevoelen is hot
ontworp op onkelo punton aangepast.
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ArUke 1
Hot oerste lid is ontleend aan artikel 1 van do Staatsregeling
van do Nederlandse
Antillon maar vanzolfsprekond toogespitst op Snt Maarten, Hot
noordelijko dccl van
hot oiland s toebedoeld aan do repubhek Frankrijk ingevolge
het Verdrag van
Concordia van 23 maart 1648. Een moderne grensafbakening over
and dient nog tot
stand to wordon gobracht.
In hot tweede lid worden hot Nederlands en hot Engels ais
officiële taion
vormeid; eon on ander conform do huidigo regelgeving.
Volgens hot derde lid worden het volkstied, do nationalo viag
en wapen bil
andsverordenng vastgesteid. Hot gaat her om belangrijke syrnbolen
van net land.
HoonsTuK 2:

GRONORECHTEN

Andors dan in do Staatsroee5ng van do Nodorlandso Antiion ziJn
:n d:t ontworp do
OrondrOch:ton in eon apart hoofdstuk gogroopeord. Hionin zijn zowol
kiassioko Os
sociale grcndrochton apgenomen waarbg do grondrocnton
u4 tie Arubaanse
Staatsregeiing 1986 en do Grondwet 1983 in boginsoi ais paradigma
dionen,
in do Staatsrogoling van do Nodorlandse Antilien ontbrekon
eon aantal
grondrochton die a 1983 eon do Grondwot cOn tooqevcOQd.
Doze grondrechten zijn
dan oak ala verdore modernisoring in do Staatsrogoling voor Sint Maarton
opgenomen,
Hot botreft: hot rocht op privacy (artikel 5). hot recht an onaant
astbaarheid von h.et
a e
o
8
an
moni.gsu:ting en do amroopvrijheid (artikol 10), hot rocht van eon
iodor am hot land
to ye riaten (artikoi 14), do nulla Daonaroael (artikol 28)
en hot recht an
rechtsbi(stand (arhTei
19k con eon aantai fundarnon:oie rechten ongon.amen
die
zijn ontioend aan hot EVRM en hot IVBRPR, zoais hot recht op
iovon (artikel 2), hot
0

e

.

4

bes19erming van Cndoron (artikei 18) hot rocht ape on eeriijk proces
(artiiei 2.5), het

recht op vrilhoid en vodigheid (artikel 27), en hot rocht
op oen behoorlijk. behandeing
van edehneerden (artko 30). Gehoei neuw tonsiotto
is do bescnorming van hot
wolzijn voor dioron (artikol 22), dat is ontloend aan ceo Nedorl
ands initiatiofcntworp,
00cr do duidoHjkhed s hot oorste hoofdstuk gearoe
oeerd in vnf paragrafen to
woten: vrijhedon, goIi.jkheid solidariteit, burgorschap en
rechtspleging. In hot oersto
hoafdstuk zijn zowoi kiassieke ais sociaie grondrechten
opgenomen. Klassieke
grondroct ten zijn kort gezogd- vrijheidsrechten en
beschermen do burger tegen
ovorheidsinbreuken (zoais hot recht op iichamelijke
ntegnteit, de godsdienstvrijheid,
do vrijheid van meningsuiting en do eerbiediging van
do persooniijke Ievenssfeer),
terwiji sociale grondrechten jOist eon instructienorm
voor do overheid inhouden,
bijvoorbeeid om zorg to dragon voor boscherrning van
kinderen of hot miiieu of voor
voidoende workgelegenheid.
22

Beperkingsystemabek

Dc overheid mag do uitoefening van grondrechten door
de burger siechts can
beperkingen onderverpon die to hereiden zijn tot eon
beperkingsciausule in do
Staatsrogehng. Dit geldt zowel voor maatregelen
die op de uitoefening van het
grondrocht zijn goricht (zogenaamde bijzondere beperk
ingen), als meatregelen die
eon ziidelingse onbedoelde beperking van het grondrecht
inhouden. Daartoe zijn twee
stelsels opgenomen: eon formed en ceo materie& stelsel
, Het formele stelsel houdt in
dat oen beperking van eon grondrecht s!echts hi) of
krachtens iandsverordening Is
toegeaten.
Hierrneo
wordt
voidaan
can
het
legaiiteitsbeginsel en
bet
democratieprincipe, tnhoudende dat beperkingen van
grondrechten pas mogelijk zijn
na instemming van do volksvertogonwoordiging, dan wel
na eon uitdrukkelijke
specifieke machtiging can lagere wetgevers. Daarna
ast zijn bij een aantal
grondrechten tovens do doelen genoernd op grond
waarvan het grondrecht mag
worden beperkt (zie onder doelcriteria).
Tenslotte is in verband met Oct waarborgkarakter
van de kassieke
grondrechten eon algem000 bending opgenornen, inhoud
ende dat ceo beperking van
do kiassieko grondrechton siochts is toegestaan indien
do beporking noodzakeli)k en
proportionee is, dat wil zeggen or nostaat ceo
noodzaak voor de beperking en do
boporking staat bovendion in eon rodelijke vorhouding
tot hot dod. Ook zijn or geen
miodor vor gaando aiternatievon voorhanden, bijvoorbeoid
eon tidehjke regeling of do
mogelijkhoid van vriiwilligo medeworking. Eon on coder
noopt tot eon deugdoi)ke
mobvoring van hot ontworp. Verdor zal do bepork
ende iandsverordening voldoende
specifiok dionon te zijn 3
omschrovon. Dit is bopaald in artikel 31, oerste
Pd,
Do&criteria
Doze rnothc•do houdt in, dat tor wiPe van eon aenta
beioidsdoeion die per artikei
Iimitati.of zi)n opgosomd, inbrouk meg wordon omaak
t. Doze methodo wordt vool
tooqepast in internationco verdragen, zoais hot EVRM
. Hot voordoei van dezo
mothodo is dat duidoitik is op woke grondon eon grondr
ocht mag wordon boçerkt. Eon
rodeo is some mime doeicntoria nodi.g zijn zoos
hot beiang van do openbare mdc.
Doeicritoria zijn onder moor tooqepast in do vogondo
ovabon:
do boperking van do godsdienstvrijheid izuiton gebouw
en of besioten piaatsen;
do booorking van radio on to ovisio:

Procedure en competentievoorschriften
Comgetentievoorschnfton wizen do overhmdsoraanen can die bevoead
do
hederkingen vast to steflen, terwji procedurevoorschhften do
wtoefdninn van die
bevoegdhoden can bepacido vormvoorschriften bindt. Ai!een do forme!o wetgover
is
hevoegd do uitoefonng van eon grondrccht bij Iandsverordonng to heperken.
Er is
ge-en dmegatemogemKnea. indmn zich eon beperkfng van een grondrecht
voordoet,
meet do wetgeuer orvoor zorg dragon dat er eon rechtsgang naar eon onafhankolij
k
rechtsrekend orgaan openstaat.
Waar n do Grondwet deIegato van rege{geveode bevoegdne!d
s toegestaan,
is dat vaak gedaan orn hot stellon van nadero regels bij gemoontover
ordoning
mogeiiik to maken. Vanwego do omstandigheid dat Sint Mearten eon and
met maar
den bestuursiaag s. s or mrnder aanleding om tot deiegatie over to gaan;
deLegatie s
aIeen van belang voor het stellon van nadero roge!s brnnen hot landsniveau,
van do
wetgevor aan do regering of aan afzonder!ijke ministers.
Term Tholo gb
Do bevoegdheid van do form.e!o wotgever cm do aan hem door do Staatsregeiin
g
opgedragen tack aan eon ander overheidsorgaan OP te dragen wordt
tot uitdrukk!ng
gebracht door de termon “bij of krachtons”, Hot felt dat in eon bepaald
geva! de
formelo wetgever goon delegat!ebovoegdheid bezit, betekent ook dat
door middel van
vage formuleringen niet do indruk mag worden gewekt dat we! de!egat!e mogehjk
is.
2.3

Horizontale werking van grendrechten

Do horizontale working van grondrochton betreft do vraag of grondrechten
alleen
rechtswerk!ng hobben in do verhouding ovorhoidburger dan we! eveneons
golden
tussen burgers onderiing. Het is zuiver grondrechten op te vatten als rechtsrege!s
in
do verhouding tusson overhoid en burger. Do grondrochten kunnen echter naar
gelang
do strokking en. tormulering doorwerkon in. do rechter!ike t000assing
van hat
pnvaatrecht op grond van eon ache ut onrechtmatige daad. In welke
vorm en niet
welke rechtskracht dit hot geval is, staat can do rechtor ter beslissing,

Artikel 2: Recht op levee en verbod op doodstraf
Het recht vo even s hot core-to- menser:rocht dat is genoemo r bet Europoes
Jerdraq
oar do rechten van rne.ns (arl..ikel 2 Eh’RM) en in hot Intornationoal
verdrag inzake
burgorrechten en politieke rechton (artikol 6 IVBRPR). Het wordt wel
gokenschetst The
hot nicest fundarnentele rerht van aim m•ensenrechten. Do arond van arhkel
4.
do lid, van hot IVB.RPR map nets in ocr noodtoostand riot warden afgeweken.
van
doze t.epaiing. Oprrorkelijk genoog komt dit tundamentele recht in
goon van, do
huidice constituties van bet Koninkriikvcor.
Hot eerste lid is cebaseerd op do- artikeien 2, eerste lid, EVRMr en 6, c-crete
lid, derde
voizin, IVBRPR, die ci goiding hebben voor de Noderlandse Antillen. Het
eerste lid
hevat eon vcrbod- cr7 errand -‘car w
lekeur van hot even to beroven. Duiderirk cal
1

aim dot dt verbod eon Deroep on strafuttsIutnqsgronden. a-Dais noodweer. wet
n do
weg staat. Do term “wiiiekeurig” is ontleend aan artikel 6 IUBRPR, tweede voizin dat
benaat dat niemand wiiiekeurig van aim leven mag worden beroofd, Voigens artike 2,
tweede id, 2VRM wont do eerovnq van hot even met geacht n stnid to zdn met hot
artike ais zi nocazakehik is: a. ter verdediging van zoo dan ook tegen cnrechtmatig
gewe.id; b. teneinde eon rechtmatige arrestatie of hot ontsnappon van iemand die
op
rechtrnatigo wijzo is gedetineerd, to voorkornon en c. teneindo in overeonstemming
met cc wet eon onroer of opstand to oflderd-rukKen.
Er s met gekozen em do
utzondenngen op hot verhod van do tereving van het even ut artikel 2, tweede
EVRM over te nomen, aangezien do thans gekozen formuiering van “willekeurig”
do
rechter do mogelijkheid geoft em strongere eisen te steHen dan door hot opnemen van
ce wtzendenngon Dit artket 2, tweede lid, EVRM die gelden als mnimumrechten.
Do eersto voizin van hot aerste Md omschrijft hot rocht. Dc tweede volzin
bepaait dat hot recht van eon ieder op het leven wordt beschermd bij
Iandsverordenine. Aangenomen worth dat het recht niet beperkt dient to worden
opgevat als eon bescherrning tegen moord en doodslag waarbij aan de verpichting s
voidaan door stratbaarsteliing van moerd en doodslag.
4 Do bepaling hooft eon brodere
strekking
en
bevat
ook
andere
ovensbedreigingen
zoals
ondervoeding,
Ievensbedreigende ziekten en nucleair afval. Volgens de commissie vereist
do
bescherrning van hot recht op even het nemen van positieve maatregelen door
de
overheid, bijvoorbeeld maatnogelon om epidemische ziekten, bosmetting met nucleair
afval en dorgelijke to bannen. Hot is wonselijk dat dit fundamentele minimumroc
ht in
de constitutie werdt opgenornen, zodat in voorkomende gevallen geen beroep op
verdragen behoeft te worden gedaan. Ook kan opnarne in de Staatsregeling bjdragen
aan do bekondheid.
Het tweode lid bepaalt dat do doodstraf niet kan wondon opgelegd. Hot is
ve-rgehjkbaan met artikel L4 van do Arubaanse Staatsregeiing en artikel 114 van
de
Grondwet, waan Met is ondergobracht in hot hoofdstuk ever rechtspraak. Een
dorgolijke bopaling komt niot veer in do Staatsrogofing van do Noderlandse Antillen,
Vanwoge zijn enmenselijke on enhenroepolijke kanakter werdt hot verbod op do
do-odstrat n dit ontwenp censtitutienoel verankerd. Onderbrengng n hot fleofdstuk
ever grondrechten igt moor veer do hand dan piaatsing in het hoofdstuk ever
nechtspnaak omdat andons do godachte kan bestaan dat do bopaling zich uitsiuitond
nich.t tot de rechtor on niot eok tot do wetgever
Artikel 3: Verbod op foftering
Volgons doze bopaling mag niomand wenden ondorworpon aan folteningen, of aan
wrede, enmonse1ike of vernedorondo tohandoiir.g of bestraffinq. Dt rundan’onteio
venbed s thar’s in goon van do constituties van hot Ko-ninknimk oereceid. Hot -s eec
evername van artikel 3 E.VRM en artikol 7 IVBRPR. Do bopaling kan ondor moon
botekonis hobben veer do bohandoling van gedetinoenden. Er aim verschillendo
vereerneinoen van. Lurepese ander: doer net e’reDeso ‘—‘er m.oer do mchton van
do
r-o o’-c
inzake do veerkoming van feitoringon ei
onmonselijke en vennederonde
bohandelingon of bestraffnge-n even hot bezeok aan do Nodonlandse Anton
(en
Arrbo) ,ccrot eon aorta
annseqe tekertocmnQon met betrokk:ne tot do

vrijheidsbeneming 5
geconstateerd. Cipnarne van bet recht in dccc Staatsreqe’ing dan
bjdragen can de bekendheid er naiev;na.
ArtkeI 4 Verboci op savernij en dwangarbeid
Deze fundamentele hepaling komt evenmin voor in de constituties van
bet Koninkrijk,
maar is wei opgenomen m artikei 4 EVRM en arhkei 8 IVBPR, Gelet
on bet holang van
bet vocrschrift is bet wenseiijk bet recht tevens neer te leggen in
deze Staatsregeling.
Do formulering is ontleend can artikel 4 EVRM. Expliciet is bepaaf
d dat het verbod op
dwangarbmd bet opleggen door de rechter van een taakstraf niet
n de wea staat,
tn bet derde lid is bepacld dat mensenhandel is verboden, In bet
Verengde
Natiesvercirag
inzake
grensoverschrijdende
georganiseerde
misdaad
wordt
mensenhandel als volgt omschreven: ‘Het werven, vervoeren,
overbrengen van en het
Deden van onderdak of net opnemen van personen door dreiging
met of gebruik van
geweld of andere vormen van dwang, van afpersing,
fraude, misleiding,
machtsrnisbruik of rnisbruik van de kwetsbare positie of het
verstrekken of ontvangen
van betalingen of voordelen teneinde de instemming van een persoo
n te verkrijgen die
zeggenschap heeft over een ander persoon
met bet oogmerk on uitbuiting’ Dc
uitbuiting van de slachtoffers dan verschillende vorme
n aannemen; seksuele
uitbuiting, bijvoorbeeld m de prostitutie (bordelen, bars); dwang
arbeid in bijvoorbeeld
de bouw of uitbuiting van huishoudelijk personeel. Vanwege de ernst
van de nbreuk
die op de vrijheid van de persoon is het wenselijk dit verbod ook
constitutioneel te
verankeren. Het is zaak dat politic en justitie mensenhande
l actief opsporen en
vervolgen.
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Artik& 5: Bescherming persoorilijke evenssfeer
Het recht op eerhiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt
in de Antilliaanse
Staatsregeling niet als zodanig gegarandeerd. Aileen bet huisrecht
en bet briefgeheim
vinden aparte erkenning. Het voorschrift is grotendeels ontleen
d aan artikel 1.16 van
de Arubaanse Staatsregefing en artikel 10 van de Grondwet, Dc
term “persoonlijke
Ievenssfeer” beoogt
evenas de term ‘privacy”
een gebied aan te duiden,
waarbinnen elk individu vrij is en geen inmenging van andere
n h.oeft te dulden. Dc
card van bet recht op bescherming van de persoonhjke evenss
feer brengt mee dat
niet een uitputtende opsomming van de werking is
te geven, Dc persoonlilke
evenssfeer omdat onder meer vertrouweiike communicatie
. net nuis ais een
bijzondere plaats van
privacy,
de
lichameiijke
en geesteiijke
integriteit,
oersoonsgenevcns, maar ook in enge mate bet recnt om relahes
met anderen aan te
gaan en te onderhouden, Hot begrip is nog steeds in ontwikkeling
. Dc aard en de mate
van hetneen. van een ander wordt waaroenomen of oeoubi
iceerd is van oroot aewwbt
bij de vraag of sprake is van een ongeoorloofde scbending
van de privacy. Zo ievert
het in hat onenbaar kortstondig waarnemen van een verdac
hte door de poiitie geen
scnending van do oersooniike !evenssfeer op, rr,aar bet steisee
naog voigen van
iemands gangen in de openbaarteid gedurende een
bepaalde, niet kortstondiqe
recode kan to: zoveei nforrnatie Seiden, dat cisc cersoc
nisike ievenssfeer cordt
aangetast.Algemeen wordt ook cen verband gelegd
tussen be registratie van
oersoon,sgegevens en do onoccy, Door aiierie gegevens over
personen to egstreren,
dccc in verband met eikaar te brengen of te bewerken,
en bij bet nemen van
wwwçcoe1rb en 7amerstukken ii 2.008/09, 24 587, nr 321.
Vergeiijk bet WODCraprort, Georoaniseerde criminatteit en recbtsh
andhav
“

C

ing on St. Maarten

beslissingen van die gegevens gebruk te maken ken
de uersoonibke evenssfeer
ernstig warden canqetast.
in verband daarmee bepa aft bet tweede lid dat
bij of krachtens
iandsverordenin recjeis gesteld ter bescherming van
de persoontijke levenssfeer n
verband met tet vastleggen en verstrekken van gegevens,
Ten oozichte van artikel 10
van de Grondwet s toegevoegd de eerste volzin van hat
tweede lid: ‘De qegevens
moeten eeriijk warden verwerkt, year bepaaide doeleinden
en met toestemming van
de betrokkene of op basis van can andere gerechtvaardigde
grondsiag waarin de wet
voorziet’ Aldus warden de internationale basisnormen
voor bet gebruik van
nersoonsgegevens n dit ontwerp constitutioneel verank
erd. Daze norman zijn
overgenomen ult artikel 8, tweede lid, van bet ontwer
p-Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie,
Hat derde lid geeft can dat bil of krachtens landsverorde
ning regeis worden
gesteld over aanspraken van de burger op kennisnemin
g van de gegevens die aver
hem ziin vastgelegd en bet gebruik dat daarvan is gemaa
kt. Oak bestaat de
rnagelijkheid tot verbetering van gegevens. Een en ander zal
nader warden geregeld in
een andsverordening bescherming persoonsgegevens. In
Nederland wordt on dit
moment de wet bescherming persoonsgegevens in twee
fasen geevalueerd. De
ervaringen daarmee kunnen warden gebruikt bij bet opstell
en van can antwerp
andsverardening, passend voor het land Sint Maarten.
Dc cammissie “Grandrechten in bet digitale tijdperk” heeft
voorgesteld am
onder meer bet recht op bescherming van de persoonlijke
levenssfeer (artikel 5,
tweede en derde lidL bet recht op bescherming van bet briefen telefoongeheim
(artikel 8) en de vrijheid van meningsuiting (aftike 10) technie
k-anafhankelijk te
formuteren in verband met de opkomst van nieuwe technieken
als fax, SMS en
Internet Hat bestuurscallege wil de wetsvoorstellen naar aanleiding
7
van hat rapport
thans fiat overnemen, Daarvoor zijn verschillende redenen, rn de
eerste plaats het
kritische advies van de Raad van State aver de vaorstellen, Volgen
s de Raad ontbrak
bet can duidelijkhed over de relatie van de voorstellen tot
de internationale
ontwikkelingem 8 Op de tweede plaats zau invoering van de door
de cammissie
voorgestelde grondrechten tevens alden tot wijzigng van bet door
bet land Sint
Maarten over te nemen Wetboek van Strafuordering van de Nederl
andse Antillen
onder meer wat betreft de bescherming van de vertrouwelijke
cammunicatie in de
vorm van can vertrouweljk gesprek. Sen complicatie daarbij is
dat voigens de
afspraak uit de slotverklaring van hat hestuurlijk overleg over
de toekomstige
staatkundige postie van Curacao en Snt Maarten van 2 novem
aer 20-06 bet
procesrecht uniform dient te warden geregeld,
Artikel 6: Onaantatbaarheid lichaam
Het recht op onaantasthaarheid van bet iichaam is een belang
rilk aspect •van de
privacy en is daarom afzonderik op-genornen. Het artivel s eon overna
me van art:kei
I.3 van de Staatsreqeiing van Aruba en artikei 11 van de Grondwet.
Volgens de
Grondwetsaeschiedenis is onder het recht te verstaan bet recht
am te warden
gevrijwaard voor schendingen van en inbreuken on bet Iichaam door
anderen, alsook
bet recht zelf over bet lichaarn te beschkken. bet recht geeft bijvocr
beeid
bescherming tegen inbreuken ais een gedwongen medische behand
eling, celafname en
bet afnemen van wangsiijm voor DNA In bet kader. van eer strafuorderlilk
onderzoek.
Rapport var de CommissieFranken, Grondrechten in het digitale tijdperk, Pen
Haag, 2000.
a a a-cn
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Dergeiijke beperkingen Zjfl op grond van doze bepahng alleen
bij of krachtens
landsverordenng toeiaatbaar, Do NederiandsAntiHiaanse Staatsregeiinq
kent dit recht

Artike 7: Husrecht
Het voorgesteide artikei is ontieend aan artke 12 van de Grond
wet, Hot artikel omvat
sen bijzonder aspect van de privacy, namelijk do bescherming van
de waning. Oak dit
recht is niet absofuut, Hot spreekt voor zich dat Pet fl bopaaldo
gevaflen mogehjk
moot sun voor bepaalde mensen em zondor toestemming van
de bewoner eon woning
binnen to treden, zoals in hot kader van eon strafrechteiijk onderz
oek of bij eon
noodtoestand, Voigens Pet eerste id s Pet binnentreden
n een woning zonder
toestomming van do bewoner alloen geoorloofd in do gevallen bij
Iandsverordening
bepaaid. door nor die daartoe bg iardsvorordemng zjn aangew
ezen, Do formuienng
suit delegate uit, Artikel 12, oerste lid, van de Grondwet spreek
t daarentegen over
‘bij of krachtons de wet”. Een “waning” is volgens do toelich
ting bij het
grondwetsartikel een ruirnte die tot exclusief verblijf voor een persoo
n of een beperkt
aantal in eon gemeenschappelijke huishouding levende person
en ingericht on bostomd
is. Oak hot waongedeelte van een boot valt hierander. Eon
hotelkamer kan onder
omstandigheden eveneens worden aangemerkt als een waning.
Tijdelijke afwezigheid
ieidt or niet toe dat eon ruirnto hot karakter van waning veriles
t, Eon “bewoner” is
degene die een waning in bovenomschreven zin als zodanig
gebruikt. Een b&angrijk
verschil met do regeling van Pet huisrecht in artikel 107 van
de Staatsregeling
Nederlandse Antitlen is dat do zinsnede “tegen de wil van do bewon
er” is vervangen
door “zonder toestemming van de bowoner”. Op deze wjze wordt
voorkomen dat eik
betroden van eon waning rechtrnatig wordt beoordeeld zolang
de bewoner dat niet
uitdrukkelijk heeft vorbaden.
Hot tweede on derde id bevatten verdere vormvoorsch
riften dan artikel 107
van do Antilliaanse Staatsrogeling, seals do eis van voorafgaande
legitimatie on
modedeling van hot doel van Pet binnentreden en de verstrekking
van een versiag van
Pet binnontroden binnen 48 uur. Doze termijn is duidolijkor dan do
pendant van doze
bepaimp in do Grondwet de spreekt van “zo spoedig mogoh
k”. Hot versiag sal dienen
to vermelden van we de toestemming is verkregen, wie 5 hnneng
etreden, wanneor,
rret wolk dod on welke vorrichtinqon hobbon plaatsgevondo
n,
Artikel 8: Briefgeheim
Ook het briefgohoim betreft eon nadero spocificatie van hot rocht
op privacy, Er ziin
twee vorschiion met artikei 108 van do Staatsregeiing van do Noderl
andso Antilion, In
do eerste piaats wordt naast hot briofgoheim in hot eorste Pd, oak
hot telofoongehoim
co” ero’da te k bosch “n “g pegeio Da””aas s or ne se
“n n
cc
iid aige.mener geformuieerd, Het gaat riot aiieen meet
em brieven die sun
toovertrouwd aan do post of eon andere vervoorsinsteiling. Door
doze redactie is
goproieerd zeker te steder dat hot bnefpehem ceidt veer aPe
eve’tocisorqanen en
dionsten, bijvoorbeei d nok do dirocteur van een gevangonis en
eon enquêtecommissie,
Voiqens do wetsgoschiedenis gaat hot bil he. t briefgeheim em •zen
communicatie die
piaatsvindt in gesioten enveloen, .aithans in eon verpakkine v-.oike
hot oogmerk. van
do afzonder tot uitdrukking brongt, dat derden van do inhoud van
do brief goon kennis
“‘

Het bepria brief omvat order meer persooniijk aeschmven berichten
in prince
ongeacht hot meoium van vemending dat rordt gekozen.
Gelet op be grote overeenkornsten wat tetreft do beslotenheid en aard
van be
commuricatevorm met klassieke bheven n enveiopc•en.
s or a dt ontwer acer
aetozon am brieven of borichten diC per emal zijo cerstuurd, cod to
laten calico
onder be teseherming van het briefgeh&m. Veer het opene.n van een
beveiliqde email
vordt zodoende eec machtigng van de rechtor vereist, Met eon
beveiligde mali is
bedoeib oen mail die is verstuerd vanuit een maliprogramma
waanoor een
wachtwoord is vereist, Hiermee is er een gerechtvaardigdo. verwachting
van be
schrijver van de mail dat derden daarvan geen kennis nemen, Ook
berichten verstuurd
via communicaUenetverken als Hyyves en Facebook kunnen onder
de hesrherrning
van het briefgeheim vallen, afhankelijk van de g. rechtvaardigde veizachting
van be
verzender bat eIleen vrenden daarvan kennis kunnen nemen en geen derden.
ZOais al
gesteld b be toelchting op artikel 5. s or fl bit ontwerp niet gekozen
voor een
techniekonafhankelijke formulering van bit grondrecht, zoals
onder meer de
commissie Franken heeft voorgesteld. Deze keuze laat onverlet
dat do snelle
ontwikkelngen. in de mogelikheden en do toepassingsmogeiikheden
in de
communicatietechnologie en be daarmee samenhangende noodzakelijke
bescherming
van be persoonlijke evenssfeer op termijn ken noodzaken tot aanpassinq
van deze
bepaling. Dc ontwikkeiingen van hot internationaal recht met name in
bet kader van
het EVRM en bet IVBPR op dit terrein worden dan 00k nauwgezet gevolgd.
Volgens het tweede lid ken bet teleloongeheim worden doorbroken in
de
qevallen bij landsverordoning bepaald, door oen ieder die daartoe bii andsverorden
ing
is aangewezen. Ock het telefoongeheim richt zich op afle overheidsorganen.
Hot recht
is zwakker beschermd dan bet briefgeheim; eon machtiging van de rechter
wordt bier
met vereist, \iolgens de taeiichting bij art’kel 13 van de Grondwet
ken bet
telefoongeheim alleen dan onschendbaar zijn als de gebruiker er voor zorg draagt
dat
van een gehem te houden communicatie sprake ken zijn (Kamerstukken 11
1975/75,
13 872, nr. 3, p. 46). Gelet op be hoge vlucht die mobiele telefonie heeft genornen
en
do verwachting van be mobiele belier dat er nog altijd wet sprake 5 van geheim
te
bonbon communcatie, is eon onderscheib qua beschermng tussen telefonie
over
caste ijnen of via be ether, niet anger noudbaar. Dit betekent dat ook mobiele
teiefoongesprekken worden beschermd worden tegen aftappen. Natuurlijk ziet
be
boscherrrnq clot cc- borden die emand op straat of n be bus eon mobiei
aesprek
boron ‘zoeren, Jon cpzichte van cc Neberlandse pendant is n hot tweede
lb hot
teiegraafgeheim geschrapt, ombat telegraferen niet meer van deze djd is,
Artikel 9: Vrijheid van goddienst en levensovertuiging
Het voorgesteide artikel 9 waarborgt het recht van eon ieber zijn gobsbienst
of
evensovertuigng vrlj te kiezon en to beT;den, Ge garante van Ic vnijhob
van
levensovertuiging isnieuw in vergeiijki.rg met do Staatsregeling van be
Neberienbse
Antilien. Pet recht van vrilheib van gobsbionst worbt in be Staatsrogeling
van be
Nederlanbse Antille.n erecieib n be arti.keien 123427, meat s net zo uitaebroib
van
diet is nto. ationeai gebruikolijk bet do carantie con pleegt ut to strokkgn
tot
beibe vormen van geostelijk ieven. Ir, be verhoubing tot be overheib meg
geen
C
“n
cc ‘m..
e
‘bolijberJ’
orn vat
niot
eileen
hot
huibiqon
van
eon
gobsdienstige
of’
levensteschouwelijte overtuiging macn ook hot zich baarnaar gebragen.
Het
ccorscbrift 5 ocr. overname can ertKeI. 1,15 canoe Staatsro.geinq van
Aruba en
‘_‘

‘

“‘

ortike 6 von do Grondwet. Do rechtspraak o artike 6 Grondvet
bevat diverse
voorbeeicen van qevaien waarn dv rechter ntrak Oar benaade
ie0ragtronn a non
niet ais uiting van godsdienst kon worden beschouwd,
Do beperknosciausue ‘behoudens
odors verantwoordeiiikhein volgens
andsverordeninq” maakt hot mogohjk dat do formoe vdetgever bevoegd
is beaaide
gedragingen die in do vorm van godsdienstigo of ievensbesch ouweiIjk
bolijdon
voorkomen, strafhaar to stelfen. Zo heeft do betrokkene zich
to houden aan hot
strafwerhoek en ken eon bepaaide wjze van beiijden eon onrechtmatig
e daad
onieveren

In hot tweede lid zijn een eantal doelcriteria opgenomen ter beperking
van do
uitoofening van hot recht btoten gebouwen en besioten piaatsen. To deriken
valt aan
do roomskathoIioke processie, maar hot behiden buiten gebouwon
of besloten
paatsen ken zch bj elke godsdienst of evensovertuigrng voordoen. Hot
igt voor do
hand dot emge vorm van overhedsrnmengrng noodzakehk za zIjn.
Eon en ander zal
wordon geregeld in do ontwerplandsverordoning openbaro manifostaties
, die op eon
ater moment vermoedelijk zal worden geincorpereerd in de op
te steller
iandsvorordonng opennare orde, zedeiiJkheid on veiigheid.

Artikel 1O De vrijheid van meningsuting
Dit artikel houdt eon uitbreiding in van het rocht zondor voorafgaand verof
gedachten
of gevoolens door do drukpers te openbaren, zoals dit recht thans is gerogeld
in artikel
8 van do Staatsrege!ing van do Nederlandse Antilien (PB. 1955, nr.
32). Met
voorschnft is gebaseerd op artikel 1.12 van de Staatsregeiing van Aruba.
Met een garantie van do bestaande drukpersvrijheid kan momenteel niet moor
worden
volstaan; daarom dient de werkinassfeer van hot genoemdo artikel 10
te worden
verruirnd. Qok uitbreiding met do media radio en televisie kornt niet in
voldoende
mate togernoet aan do op dit punt in do samenleving levonde opvattingen en
doot
evenmin op eon tooreikende wijze recht wedervaren aan de grote en
veelziidige
hetekenis dat hot recht om zonder voorafgaand verlof gedachten of
gevoeiens te
openbaron heoft, Daarom is naast do afzonderlijke bepalingen over drukpers
(het
eorste lid) en rado en teievise (hot tweede id) ook eon beoaiing van algemone
strekking opgenomen ri hot derde lid, Zoals oerder gesteld s niet gekozen voor
een
tochniekonafhankeiijke formuiering van grondrochten. Eon bolangrijke vraag
in dat
verband is order weik lId Internet vait. Gesteid kan worden dat hot Internet
zowei
enge anainge met do drukoors (oerste lid) ais met radio en televisie (hot tweedo
lid)
hoeft, Er is ochtor goon duidolijko voorrang van eon van doze media. Hot ligt
dan ook
voorde hand cm Internet to aten vallen ondor do algemone bepaing van
het derve
In hot eorsto lid is hot recht opgenornon om zondor voorafgaand vorlof door
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verantwoordeiijkhe.id voigens an.dsverordening.. Eon dergeiijke redache
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gezien van de drukpersvrijheid; beperkinqen van de in hat eerste
lid genoemde
rechten zulirn echter steeds mogelijk macten ziin.
bet tweede Sd bevat can zeifstandiqe regehnq veer radm en
televsie; oak
daze media v&Ien in het voorçestelde artikel derhalve niet onder de
werking van hat
derde hd. Dc earste zm van hat tweeda lid maakt hat mogeidk
dat er veer radio en
tCiCVlSIC een eergunningsteisei fl hat even wordt
geroepen. Vergunningen kunnen
worden gedist in bet belang van can verantwoord gebruik. Zo
zal bijvcorbeefd hat
ebruik van frecuenties kunnen worden geregeid. Daze reguier
ing van bet
verantwoord gebruik van de ether zal nodig zijn veer zowel de
amateurs die van de
ether gebruik maken als veer nersonen of organisaties
die beroepsmatig
omroepuitzendinaen verzorgen vm de ether. Het begrip utzend
ingen” dient men
dusdanig ruim te zien dat daaronder oak valt het deer de ether
doorgeven van
signaien de men tevoren Cit de ether heeft opeevangen. Van Deiang
is dat men de
signalen bij de eindgebrmker w afieveren, Met de zinsnede in hat
belang van can
pluriforme omroep” wordt mogelijk gemaakt dat vergunningsv
oorwaarden worden
gesteld met bet cog op een zekere variatie in bet prograrnmaaa
nbod. Het kan by.
wenselijk warden geacht dat bepaalde programmas warden uitgezo
nden ook indian
daze niet direct commercieel gezien interessant zijn; bijvoorbeeld
programmas met
can cultureel of educatief karakter, Voorstelbaar is ook dat men bijvoo
rbeeld uit bet
oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid de
verspreiding van
reclarneboodschappen voor bepaaide genotsmiddeien door omroe
porganisaties wil
reguleren. Vergunningsvcorwaarden macten op dit punt dan oak
mogelijk zijn, Het
vierde lid van dit artikel biedt een voldoende grondsiag voor een dergeli
jke regulering.
In het algemeen zij crop gewezen dat ten aanzien van alle
vergunninghoudende
omroeporganisaties voor radio dan wel televisie gelijke
vergunningsvoorwaarden
gesteld dienen te warden; bet ligt dus niet in de bedoeling dat er
ten aanzien van door
de overheid in bet even geroeper. omroeporganisaties afzonderlijke
rechtsregimes in
bet even worden geroepen. Dc tweede voizin van bet tweede lid verbied
t uitdrukkelijk
preventieve censuur met betrekking tot omroepuitzendingen
. Men zal exploitanten van
radio en televisieomroepbedrijven niet de verplichting mogen oplegg
en am (vooraf)
teksten van programmas aan can bestuurhjke autoriteit ter goedke
unng year te
ieggen. Tekstcontroie (vooraf) van radio-uitzendingen zoals
die tot 1980 op de
Nederlandsa Antillen juridisch mogelijk was, zal dus in strijd met
daze Staatsregeling
zin (zie artikal 7 van bet Landsbesuft, houdende aigemene
maatregeien van 15
oktober 1955, P.S. 1955, no. 115; dit artikel is vervallen
verkiaard bij art. 1
Landsbasluit, houdende algemene maatragelen van 27 maart
1980, P.8. 1980, nr.
In het derde lid is da vnijheid van meningsuiting geformuieerd
met betrekking
tot andera dan de in da eerste laden cenoemde vormen var
maningsuiting. Wat
betre.ft daze andere vormen is bij d.c omschrijving van hat vehigs
teiien van de inhoud
van da maningsuiting cantraai komen te staan. Dc voorgastaide redacti
e laat avenwal,
door rraar baoarkinq tot deirhoud an de gedachten of oevoei
ens, vele onmwbare
overheidsbavoegdheden
waarvan hierboven reeds enkela warden genoam
d
onvarlet. Ook de rechtsfiguur van de vergunni.nq blijft tot dc moqalijkh.ed
en behoren.
ci zal aan del nhoud van dr uitinqen eaer qrond megan
warden ontleand can
vergunning ta weigeren of aan bapaalde voorwaarden
te bindan. Ten einda
•rç.’.’.rstanr1 te vnr. rkomen, z.r er nadrr;skalin< op eaweze
n, dat Set tame id
baiemrnerinq vorrnt cm can vertoning te verbiadan
tar bestrijdino van
wanordali.jkhadan.. Hat Is m.ogelijk dat aen bavolkingsgro
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vortoning overgaat tot ongeregoidhoden en dat doze daaraan redelijkerwijze eileen
een einde ken worden gemaakt door hot afbreken vsn de voorsteliing. Indien voorts
hilvoorboeld nen vertorOng die do aanrtidinq tot 000!eregeldheden vormt,
deet
utmaakt van eon rpkp van voorsteilmen. 5 he niet wtaesioten dat op nespannen
stuaPe n zcaanioe mate voortduurt. dat 00k btj vokiende 000000raen voor
voortzetbno of oerhailng van de wanordeNjkhoden moot warden gevreesd, in do soort
gevalien zuilen 00k vertoningen, die nog niet zijn aangevangen, kunnen warden
verboden, Er kan in do bedoelde gevailen woliswaar enig vorband bostaan met do
inhoud van do vortoning
de inhoud van do voorstellin en do omstandigheden
waaronder die naatsvuidt kunnen mode van invloed zijn geweest op bet ontstaan van
do ongeregellhoaen
maar van eon vernod wegens dc inhoud als n bet derde id
bedoeld s dan toch goon sprake. Eon verbod n eon dergehke stuatm s een verbod
weoens bet bestaan of ontstaan van wanordelijkheden. Een verbod wegens do nhoud
doet zich eerst voor ais eon vortoning zou warden verbodon op grand van een
(negatief) oordeel over de inhoud ervan, Dit no sluit hot derde lid nit. Do
verantwoordeliike autoriteiten mogen zich bij de overweging van de vraag of een
bepealde voorstetling moot worden verboden niet iaten ieiden door eon
waardeoordeel, welk oak, over do inhoud van de vertoning. De tweede voizin van bet
derde lid bevat eon verdere beoerkingsmogelijkheid ten aanzien van hetgeen in do
eerste voizin van dat ild ais recht is neergeiegd. De beperkingsmogelijkheid houdt in
dat do wetgever regels kan stellen die voorzien in Pen preventief toezicht op
vertoningen die toegankolijk zijn voor personen jonger dan 16 jaar, voor zover hot
gaat am do bescherrning van de goode zeden, Dit toezicht kan dus oak ne inhoud van
de vertoning betreffen. Met name valt te denken aan de keuring van films bestemd
voor kinderen, Hot cniterium van de bescherming van de goode zeden dient ruim to
warden opgevat, zodat onder de bescherrning van de goode zeden oak valt de
beschorming van do zodolijke ontwikkeling van kindoron, Oak diont de Staatsrogeling
van Slot Maarten eon kouring ton bescherming van kinderen tegen bijvoorbeeld
sadistische vertoningon of tegen vertoningen van oorlogsgeweld niet nit to sluiten. Eon
verplichto keuring voor volwassenon evenwol laten de bepalingen van hot derde lid
net too. Gewoon k denkt men hierbil ock aan do fiimkeurng. Dezelfde overwegingen
ter zako van do jeugdbescherrning. weike vaor handhavng van ieugdfilrnkeuring
oiten. golden in beginsel o-ok voor andere vertoningen. De Staatsregehng dient, in
moor algomone zin, do jeugdkeuning van vertoningen niet bij voorbaat to verbtedon,
Hierin dient goon pleidooi to worden gozion om naast do jougdfilmkouring ailerlei
andero keuringen in to vooren. hot gaat or slochts om, dat do ondorhavigo bopaling
do rnogelijkhoid open houdt, dat bij landsverordening kan worden hepaald, dat eon
uepaaido vertor.ing- of categori,e van vertonmgen met voor euqdgen tot eon bopaaldo
ioeftid toegankoihk zal zjn. Vcor do jeugdfilrrkeuring igt eon afzonderlrke wettoiljko
r000iing deraanaando vo-o do hand. Voor andore vortcninqen son. indien eon
regeiing daarvan in hit verband behoefte zou bostaan, gedacht worden aan eon
regeling in eon afzondorli.jke laodsverordening. Daarbij zij or op gowozen, dat do
twoodo zin van hot onderhavigo lid ertoo strekt maatrogolon mogelilk to maker met
hotrokktng tot do toetating van jougdige oorsonen. Atteen wannoor door middot van
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vortofling not kunnen .aarnemen, zoais Oat bli verroningen r do coon ucht et evai
ken zijn, is eon aigeheel vorbod van do vortoning i.:ootaat.baar to achter. Uit hot
voorgaando tlijkt, dat hot bognip toegankoijk eon component bevat, die op do
waarneembaarheid betrekking heoft. Zo moot eon vertoning, die binnen eon door
‘

dranqhekken afoesloten gedeelte van can open rLnrn.te wordt qegeven,
toeqankeiik in
de Sin van hat vierde id worden geacht voor teder die broten do nekken
de vertoning
met normale middelen ken wearnemen,
Het vierde Pd beoogt op een meer adeduate wijze can thans bet
geval is eon
de overheid de rnogetnkhe d te bieden bepaatde vormen van reciame
-can borden te
leggen. Door gebruik te maken van bet woord handeisreclame
wordt duidelijk
qemaakt. dat daarmede bedoeld wordt reclarne voor commercële
doelemden in de
ruimete zm van hetwoord en dat bet elk aanbod van goederen
en diensten omvat;
uigezonderd is dus propaganda voor idedle doe!einden, Zou dit
laatste er wel onder
begrepen sun dan zou de uitingsvrijhmd in hoar kern warden
aangetast, De grens
tussen handelsreciame en propaganda voor idedle doeleinden sal
niet altijd even
scherp zijn en er kunnen gevahen voorkomen, waarin can de
reclame zowel een
commercieel als een dedel motief ten grondsiag ligt. Aan do band
van de zich
voordoende casuistiek sullen ten aanzien van die onderwerpen, waar
de begrenzing
van bet begrip handeisreclame nag vragen open laat, in wetgeving
en rechtspraak
scherpere hjnen moeten warden getrokken.
In bet vgfde lid is bet recht opgenomen om iniichtingen te
garen of te
ontvangen zonder preventief toezicht, Dc formulering sluit can bij hetgeen
door de
Nederlandse Staatscomrnissie geformuleerd is (Tweede Rapport. blz.
69). In de bier
gebruikte formulering is echter de vrijheid am te garen en te ontvangen
op één Hjn
gezet met de openbaringsvrijheid. Dc reden hiervoor is dat bij de openbaringsen
doorgiftevrijheid van bepaa!de uitingsmidde{en gebruik moot warden
gemaakt, terwiji
de garings en ontvangstvrijheid dit kenmerk niet bezitten. Men kan zich
voorstellen
dat de ontvangstvrujheid oak andere vrijheden met zich rneebrengt, bij voorbeeld
het
recht am een antenne op bet dak te zetten. Het 5 zeer wel voorstelbaar dat zich
ten
aanzien van soortgeiijke connexe rechten een soortgelijke jurisprudentie ontwikkelt
als
met betrekking tot bet verspreidingsrecht van schriftelijke stukken als connexrecht
bij
bet openbaringsrecht, Zo is bet bijvoorbeeld denkbaar dat de vrijheid am een
antenne
te plaatsen heperkt wordt met bet oog op de bescherrning van het staden
landschapsschoon at ter verzekering van de veiligbeid van bet vliegverkeer.
Deze
beperking mag nooit saver gaan dat iemand onder aPe omstandigheden
verboden
wordt ten antenne op zgn ert op te nchten, Dc vrijheid am innchbngen
te garen is van
groat belang voor de massacommunicatiemedia, Indien deze immers bun work
niet
kun.nen doen. wordt tet recbt van de b-urger on iniichtingen te ontvangen
in boge
mate iliusoir. Er vindt ochter meer nieuwsgaring plaats n de samenievtng dan
eileen
met bet oogmerk de verkregen informatie direct wereldkundig te maken, Te denken
vait biivoorbeeid can informatiegaring door onderzoekers met bet
oog op
wetenscnappelik onderzoek of door bedrijven in bet k.ader van ten marktanaiyse
. Dc
beperkingsmogeliikhoid ten aanzien van do garingsvrijheid is vooral geformuleerd
met
hat cog ora de gers. To kan h-ct bijvoorbeeid. n.odg sin al to nieuwsgieriqo lournalisten
to weron hO dc bestrijdinc van wanordepjkneden of in encore ernshgo stuatios
ais
ontvoeringen, e.d. \Jooral in allerlei spanningssituaties is hat echter van
belong dat
eon kritische hers toeki.jkt nm to zion of do overhoid op rochtmatige- wise hear gezag
d.c-at
olden. Hot -s worisodk dot he w-et ever zich bezighoudt met
dezo
beiangenafweging in hat algemeen; in ten democratische samenleving
heeft can
onafhane&TJke cers ce-n dermate beiangrgk.e fur.ctio dat met toegestaan Iran
arorcen
dat ostuursorg-an.en cue beieidsvrPheid krijgon cm do cors aL
niot haar work
onmogohjk te maken. Daarom is hat mogehjk gemaakt dat da garingsvrijha
id bij
Ian.d-sverorcienino ken. c-order begerkt. Aandacht verdien.t cc vraac n hoeverre
net

recnt ori vrie nformatiecianno aan Ia kant van dv overheid can nforniatiepilcht
net
zich moe brengt. 2 insneden ais zondor voorafgaand valor of zondor inmenging
van

overheidswo9 zoals riebruikt in art, 10 van hat EVRM wijzen op van onthouding
door dv overheid. let is dan 00k niet do bedoenq cm. met riot vtde lid aan
to geven
riat or yen 1uridlsche vorphchting bestaat voor dv overheid cm nformato
te
verschaffon indian haar daarom govraagd wordt. Niottemin is hot van groot
belang
voor 00 n democratische samenloving dat hot bestuur haar work zovool mogelijk in
do
openriaarheid verricht. Hot moot politioke en ambtelijke praktijk worden dat
gevraagde nlichtinqen zoveel mogeiik worden verstrekt.
Artike 11: Vrijb&d van onderwijs
in hot eerste lid wordt de vrijheid onderwils to geven gewaarborgd. Dde eiementen
zijn to onderscheiden: 1. Do vnjheid tot hat gevon van onderwijs: dit is do vnheid
om
scholon op to richten en in to richten, cursussen on las to gevon, waarbij hot begrip
onderws betrekking heeft op alto vormen van overdracht van kennis of vaardighoden
.
2. Hot recht op bepaaide vormen van onderwijs dit recht omvat
do
vorantwoordelijkhoid van do overhoid voor do algemene beschikbaarheid
on
toegankolijkhoid van ondorwijs (met eorbiediging van ieders godsdienstigo
of
lovensbeschouwelijke overtuiging. 3. Het recht van ouders op ondorwijs voor hun
kinderen overeenkomstig hun godsdienst of ievonsovertuiging: dit recht ornvat de
vrijhoid van richting van hot bijzonder onderwijs on de vrijheid scholen op to richten
op welke godsdionstigo of levensbeschouwolijko grondsiag dan ook. Behoudens eon
rodactionelo wijziging kornt dit lid overeen met het tweede lid van artikel 1.20, tweede
lid, van de Arubaanse Staatsregeling en artikel 23, tweede lid, van de Grondwet.
Volgens hot twoedo lid hoeft ioder kind recht op het verkrijgen van algernoon
vormond basisonderwijs. Dit rocht is woliswaar noorgelegd in verdragen, maar
vanwege het belong ervan is verankering in do constitutie tevens wensolijk,
In hot derdo lid wordon do waarborgen met betrekking tot hot oponbaar
onderwijs geregeld. Eon verschil mot do Grondwot is dat do waarborg zich niet beperkt
tot hat hasisondorwijs, maar zich ook uitstrekt tot andore bij landsverordening
aangewezen onderwijsvormen.’
Hot viorde lid betreft do financibie gelijkstehing van oponbaar en bijzondor
onderwijs. Eon bolangrijk verschil mat do Grondwot is dat aan do wotgovor is
oadc-legeerd on
to bepalen voor welke andera onderwijsvormen. dan hot
basison.derws do geliikstelling zal geden.
Hot vijfde lid bevat hat voorschrift dat bi do regaling van do voorwaarden voor door
do ovorhoid bekostigdo bijzonder ondorwijs do vrijheid van richting van dat ondorwljs
dient to worden cadorbiadiod. Dit uitganospun.t kornt duIdei.jker tot uitdrukklng dan 10

Artkel 12: Vrijheid van vereniging
li-i daze ontwerpStaatsreoa1ino wordt hat molt tot verçaderng. tezamen net het
racht tot
ng
1
g
can afzonderhjk artiKal geregeid, Hat sarnaroaan en
samenwarken in can varaniging is namalijk in zijn u-itarhjke vormgaving eon gahoel
ander fanomean dan hat houdan van eon vargadarinri of van betoglncj, Aridars dan lii
rat samenaan in yen vereniginri komen bi do ‘a.atste twea eon. aantal mensen
daadwarkalijk bijean. in beslotenhaid of in hat openbaar; bij betoging gaschiadt zuiks
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bmenkamen brennt yen anders neaarce orotdematiek met zen men
cIe wrdke
het verschijnsei vereniging voortvtoeit. Het onderhavige artikel erkent in de eerste
zin
de verenigingsvrijheid In de tweede zin is do beoerkingsbevoegdheid geformuteerd
.
Daarbr s bet enterium ‘in bet belang van do oøenbare orde’ ouqenomen. In
criterium ontbreken
anders can in arbkel 10 van de Staatsregehng van do
Nederlandse Antillen
de termen “zedeiijkhmd” of gezondheid”, He eerste term is
k..om en te vervallen, omdat bet hegrip “openbare orde” do zedeNjkheid omvzt,
Do
tweede term, “gezondbeid, -ontbreekt n bet criterium, omdat or anders don bij
do
vergadering en do betoging mensen treden hierbj daadwerkelijk en fysiek op
goon
behoefte bestaat aan de mogehjkheid tot bet steilen van beperkende bepaingen,
betrekking hebbende op de gezondheid. Dc tweede zin is, evenais in artikol 10 van do
Staatsregelinq van de Nederandse Antiben is geschied, geforrnueerd als eon
mogeiijkheid van do wetgever en niet als een verplichting. Qok volgens bet
ondorhavge artikel za! beperking van bet recht van vereniging afleen kunnen
geschieden “bij Iandsverordening”. Wi! do wotgever dit recht aan beperkingen
ondorwerpen, dan zal hij die beperkingen derhalve moeten opnemen in eon formele
wet, Hij kan bet aanbrengen van deze beperkingen niet delegeren aan iagere
wetgevers. Dit zou anders geweest zijn, indien de tekst van artikel 10 van de
Staatsregeling van de Nederlandse Antillen zou zijn overgenomen. Daarin wordt
namelijk bepaald, dat bij landsverordening het recht van vereniging (en vergadering)
eon worden geregeld en beperkt, door welke formulering delegatie aan de agere
wetgever we! is toegefaten. in bet onderhavige arttke( is bet woord “regelen”
vermeden, waardoor is vastgelegd, dat delegatie van de aan de formele wetgever
toegekonde bevoegdheid niet mogelijk is. Dit is een belangrijke versterking van de
waarborg van de verenigingsvrijbeid. Het voorschrift is een overname van artike! 1.10
van de Arubaanse Staatsregeing en artike! S van do Grondwet.
-

Artik& 13: Vergadering en betoging
Do reden van de iaatsing van bet recht tot vergadering en betogng n eon
afzcnderlijk artikei
dus os van bet recbt tot verenigmg s reeds bj artikei 12
toegelicht. Zoals daarbij werd verrne!d, bestaat tussen bet begrip vereniging enerzijds
en de bogrippen vergadoring en betoging anderzijds eon groot verschil, Hot recht tot
botoging komt in do Staatsregoiing van do Nederlandse Antdlen Seb. 1955, n.r. 136;
PB. nr. 32) niot voor. Dc besiissng tot opnemirrg van dt recht n hot boofdstuk
grondrechten van dit ontwerp is voortgekomen uit do ovorwoging, dat do betoging eon
grote botekonis hoeft als middoi om, hot liofst met zovool rnogelijk monsen, in hot
oponbaar uiting to goven aan gevoolens of wonsen op maatschappolijk en politick
aobied. Hot hoboeft: goon betoog, dat voor do formelo wetqover do moqolikhei.d moot
bestaan bepaaido vormen van vergadorin.g of botoging strafbaar to stolien of
onrechtmatig to verkiaren, Met name voor hot piogen van strafbare feiten mag bet
rocht tot vergadering en betoging goon vrijbrief verschaffen. Door gobruikmaking van
ce tormuw behcuOofls odors verantwoordeiijkheio voigens iandsverordoning’ wordt
do rnmpetentie beoaaid: aileen Hi iandsvarordeninq mag. hot recht worben beperkt;
dologatie is niet toogestaan. Hot onderhavigo artikol vorbiedt do formoie wotgover
ovorigens Met hot houden van vergaderingon of botogingon aan eon voorafgaande
toestemmnc te Mnden. Hot wegeron var do toestemmrng root dan -ovenwel
corniateord zip tan, eon van ce
bet tweede id encerode gronden. Zn ehcort do
vergador- en betoogvrijheid vanzoifsprokend goon boletsel to vormen om
-

bijeenkornsten t.e verbieden, wanneer zuiks for bestrijding van eon epidemic vereist
is,
Hot art!kei eat ochter pier toe, dot eon verc!000ring ct botogmg worot verLiocion,
omdat do bijeenkomst near zdn inhoud of doeisteiiing on owenst wordt geacht.
Eon en
ardor is gereqeld in do ontwerp’3andsvorordening openbare manifestaties
, Hr.t
voorschrift S eon overnamo van artikel 1.13 van do Arubaanse Staatstegohn
q.
Anders don n arbkei 9, tweede lid, van do Grondwet dat beoaalt dat “do
wet
req els kan stellen” is niet voorzien in de mog&ijkhoid van delogatie
van do
bevoegdheid cm beperkingen to steflen aan do vrijheid tot vergadering en
betoging.
Pit eon oogpurit van democratic is hot beter dat hot stetlen
van beporkingen
voorbohouden aan do formeie wetgever.
Artikel 14: Bewegingsvrijheid en het recht om het land te verlaten
Pet begrip bewegingsvrijheid kan worden opgevat als do vrijhed cm ongecontrole
erd
door hot land to reizen. Bij of krachtons landsverordening kunnen beperkingen
worden
gesteld. Dat is nodig omdat een groat aanta! wetgevende, bestuurlijke en
rechterlijke
rnaatregelen eon beperking van do bowegingsvrijheid met zich meebrengon.
Hot
eersto lid is eon overnam e van artikel 1,8 van do Staatsrogeling van Aruba.
Het tweede lid omvat hot recht cm hot and te verlaten, behoudens
in do
gevallen bij landsvorordening hepaald, on is een overname van artikel 2, derdo
lid,
van do Grondwet. In de Paspoortwot (rijkswot van 26 september 1991) zijn
in dit
verband de beperkingen op aansprakon op paspoorten en andere reisdocumen
ten
neergelegd,
Artikel 15: Onteigening
Hot eerste lid omschrijft bet recht op eigendom. Dit recht komt voor in artikel
99 van
do Antilliaanse Staatsregeling, maar is niet op positieve wijze geredigeerd.
In hot
EVRM is hot opgenomen in artikel I van hot Eerste Protocol. Hot begrip “ongestoord
genot” moot ruirn warden opgevat. Zeffs indien de overhoid iemands elgendorn
niet
aantast, maar bern verhindert zijn eigendom naar eigon goeddunken to gebruiken,
s
sprake van con inbreuk op dit rocht. Bij of krachtens fandsverordening kan dit
rocht
wordon boperfrct, maar uitsuitond n hot afgemeen belong.
Hot tweede lid bepaalt wannoer on onder weike omstandigheden emand
zijn
eigendom kan worden ontnomon. Do redactio is grotondeels gelijk aan artikel
99 van
do Staatsregeting van do Noderiandso Antiiien. Do toovooging “eon on ander naar
bh
of krachtons landsverordennq te steilon voorschriften” komt overoen
met hot
Nedorlandse onteigoningsartikel. Hot betokent dat do wet procedurevoorschriften
moot
bevotten zowef voor do onteigenng ais voor do schadeloosste!fing. Voordat
emand
wJn eigendom kan worden ortnomen, moot bij landsverordenng vorkiaard worden
dat
hot algemoen nut do onteigening vordert. In tegenstolling tot do Grondwet
die do
nutswot heoft afcjeschaft. wordt uit eon oogpunt van rechtsbescherming eon
deroolilke
ci e “dci ro a s ‘2 0 St
o
0
0
‘e ‘s
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tegenstoiiing tot artikol 99, tweede iid, van do Antilliaanse Staatsrogeling
op hot
boainsei van do nutswot goon uitzonderingon mogoiijk, bohoudens hot bepaclde
In hot
vooerde lid, ‘fcc.rkomer moot worden dot or eon situate ortstaat art In Nederiand,
waarbij do uitzondering regoi wordt,
Hot derdo lid regeit de procedure in noodsituaties. Hot vierdo lid boschrijft
do
stuaties, vt aarvoor geen nctswet
vpresL Aan do wetcevo- r 5 de nodge vrijhod
go’aten cm. do gevailon waarin schadeoc’sstoiiing of tegemootkoming in schado
wordt
gegover to beoordolen,
‘

ArtkeI 16: Gefljkheidsbegmnse
Vooens artike! 3 van do Staatsrevehng van de Nederiandse AntWen hebben
aiIe-n de
zich op bet grondgebied van do Nederlandse Antillen bevinden, geHje aanspraak
op
bescherming van persoon en qoederen, Aangenomen wordt dat hierin
het
rec.htsbeginsei van poke benandena n gelrjke gevailen moot worden geiezen.
in do
gebru!kte fs-rmuTenng komt hit beter tot uitdrukking. Hot voorscnrift
s ceo
gedeelteiijke overname van artikel 1.1 van de Arubaanse Staatsregeling en suit nauw
aan bij artikel 1 van de Grondwet en artikel 14 EVRM.
Hot begmsel geidt zowel voor he rechter, net bestuur als do wetgever en noopt
tot
geiijkberechtigng op vele terrmnen. Daarbij verdient opmerking dat bet gebod
van
gelijke behandeling in gelijke gevatien voor de wetgever extra gewicht krijgt, nu
de
rechter de bevoegdheid krijgt cm daden van de wetgever te beoordeten
op
grondwettigheid. Anders dan in de Staatsregehng van de Neder!andse AntiUen is
een
uitdrukkehjk discrrmnatieverbod opgenomen, Ongeiijke behandeling op
do genoemde
gronden is niet toegestaan tenzij daarvoor gerechtvaardigde overtuigingen zijn aan
te
voeren. De gronden zijn mimer dan die welke thans warden genoemd in de Grondwet,
Toegevoegd zijn de aan artikel 14 ERVRM ontleende gronden huidskleur,
tao!.
nationale of rnaatschappelijke afkomst, bet behoren tot een nationate minderheict,
vermogen en gebeorte. Vanze!fsprekend is de
niet imitatief, Niet
genoemde gronden zijn van gelijk gewicht ats de we! genoemde gronden; dit voigt
uit
de laatste zinsnede in artikel 16
op weike grand dan oak”. Van discriminatie is
ingevolge de rechtspraak sprake als voor een verschillende behandeling geen redetijke
en objectieve rechtvaardiging aanwezig is, Daarbij is van betang of met hot gemaakte
onderscheid eon egitiem doe! wordt naqestreefd en of bet onderscheid kan worden
aangernerkt ats een passend middet om bet doei te bereiken)1 Do invuHing van de
begrippen ‘legitiem doe!’ en ‘passend midde!’ wordt overigens mede bepaatd door de
maatschappe!ijke opvattingen,
Aangetekend zij dat wat betreft bet at dan niet openstelien van -bet buwerbk
als bedoeld in het burgerlijk recht aan personen van getijk geslacht, uit de rechtspraak
van bet Europees Hot voor do Rechten van de Mens volgt dat ult de artikelen 12 EVRM
(bet recht om to huwen) en arbke! 14 van bet EVRM (ge!ijkhe!dsbegirse!), n
combmatie met arbkei 8 (gezinsieven) niet vo!gt oat dc Lidstaten verpiicht ziin om bet
tuwe!dk open te steilen voor personen van bet betzelfde geslacht, Daarbij verdient
wet aantekening dat de Hoge Raad in bet kader van de erkenning over en weer van
akten. door do landen bornen bet Koninkrijk. heeft beslist bat artikel 40 van hot
Statuut voor hot Koronknjk meebrengt dat eon -n Neceriand gesioten huvei!jk tussen
twee mensen van hetze!fde geslacbt in he Nederlandse Antillen en Aruba, en straks
dos ook in bet land Sint Maarten, dient te worden erkend (HR 13 april 2007. Deze
en<ennna bmrcr met zch ne-c dat person-en pebuvd volpens net Nederlandse recht,
her recntsaebed van Snt r-a-arter- 00k aanspraak mc-eten kunner rnaken
dezeifde rechten en phchten als gehuwden vo!gens bet Sint Maartense recht.
opsomming
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Artikel 17: Geiijke benoembaarheid in overheidsdienst

H
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Jcige-ns artkel Ivan Jo StaatsroeHnq van ae Nederlandse Ant,Hen sedere
Noderlandor z.onder onderschoid van burgerschao benoembaar tot elko apenbaro
bedioning. Met do woorden oo g&Uke voet’ wordt tot uit:drukking gobracht dat hat or
hi dft arbkei am eat to waarboroen dat Mi bonoemnq ri overneiasdienst wet meg
warden qedwcrimineerd. v’oar aiM in Mnt Maarten woonachtige Nedorianders
zutien do
olson hetzolfde mooton zijn. Natuuriijk kunnen terzako van bekwaamhei
d en
goschiktheid eison wordon gestold. Hot voorgestelde artikel 17 is eon overname
van
art:kei 12 van do Staatsregeiing van Aruba en arekel 3 van do Grondwet.
Hot arttkel eat onverlet do bevoegdhted van do overheid do openbare dienst
gehool of gedeoltehjk to reserveron voor porsonon met de Nedorlandso natlonaliteit,
Anderzitds Malt do beperking van do garantlo tot riorsonen van Nederlandse
natonahtet Ce benoemhaarheid van vreemdehngen ri openbare dmnst met
alt, Door
vreemdeiingen kan echter goon beroep op dit artikel warden godaan.

3, Solidariteit
Artke 18: Bescherminy kinderen
1 ouderen en gehandkapten
Hot eorste lid heoogt kinderen en jongeren, doorgaans ‘jde zwakste partij”,
eon
uitdrukkellike grondwettelijke bescherming te geven. Onder kinderen zijn te verstaan
kinderen onder do achttien jaar; jongoren zijn jong voiwassenen boven do achttIen,
zoals studenton. Dc bopaling is goformuleord als eon combinatie van een kiassiek
grondrecht en eon sociaal grondrecht. Juist omdat kinderen doorgaans de
zwakkeren
zijn in de samenleving is een constante waakzaamheid van de overheid jegens
hot
welzijn van Mnderen vereist. Door dit recht fleer to leggen in de Staatsregolin
g
behooft goon beroep to worden gedaan op internationale verdragen en wordt meer
bokendhed aan do rochten van bet kind gegeven. Hot voorschrift houdt immers in
dat
do ovorheid, naast do vigerende wetgeving, de nodige regelingen moot scheppen
cm
do kinderbescherming naar bohoren to doon plaatsvinden, Do bepaling is geen
afwdking van do eerdero grondrechten, rnaar juist eon vorsterking van doze
ronulrochten indien doze botrekkng hebben op eon kind, Do rechten van hot
knd
omvatten onder moor in hot bijzonder hot reMit van kinderon op registrabe en naam
direct na geboorto en hat rocht op orngang met boide oudors. Vanuit do overheid
ligt
een teak tot hot waarbora.en van de gemeenschappelijke verantwoordoljkheid
van
beme curlers voor do opvoedinq en verzorging van nun kinderen: hot scheppen van
faciiiteiten voor do opvang ten behoove van kinderon van werkende ouders; hot
stellen van regeis en maatregolon tor bescherming van kinderon tegon abe vormen
van fysieke en mentalo geweid, economMcho uitbuiting en seksueoi msbruk; hot
coschebaar Mellon var eon adocuate gezondhoidszorq ten behoeve van kinderen hot
beschikbaar stellon van scciaie bijstand voor armo en bohooftigo kinderen; en
eon
goode afdwingbaro regoling ter vorzekoring van do botaling van alimentatie door
,OflCOiflC ouders.
0On:e
‘
d -e’
onderwijs, culturelo vorming, sport en vrijetijdsbestoding, en dat do overheid doze
roch.ten moot bovordoron. Hat rocht van kinderon op ondorwils is met vool andere
re-chte-n reerg.eiegd ri arikol 28 van bet Verdrag nzake do recrter van net vind.
aanciencmen op de Algemene \Jergadering van do Verenigdo Natios op 20 november
1998. Doze rechton kunnon onder moor warden bewerkstelligd via scholon on
onderwijsinstituton en door middoi van buurtwerk,

In het tweede
d is de beschermnq van ouderen en
ehandicanten
neergeieqd. Dc verankering ais seciaal grendrecht brengt een epdracht mee veer
de
overheid em maatregeien te t.reffen veer ouderen en menace met een beperking.
Te
denken valt onder meer can bet aqahseren van steepen veer overhedsgebouwen
met
net eec op de bereikoaarheid met een rolstoe of het zorgen veer
voldoende
parkeerpiaatsen veer minder validen, Bij de herziening van bouwwetgeving kunnen
oorschriften emtrent berelkbaarheid worden gefermaliseerd, Ongemerkt wordt
dat de
zorqpicht geidt veer de overheid. Het geven van utvoenng can leze zorgphcht
zal
afhankeHk aim van de pboritetssteibng n e begrotng,
Artik& 19: Sociale zekerheid
Dt artike omscnrgft bet recht op bjstand van ovcrhedswege veer Nederlanders
die
voldoen can bg andaverordening te steilen vereisten, In artikel 142 van
de
Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (PB. 1955, nr. 32), wordt bepaald, dat
het
teezicht en de nodige uoorzieningen betreffende bet armwezen bij Iandsverordening
warden geregeld en dat daarbij de bijzondere en kerkelijke liefdadigheid vrijgelaten
wordt en zoveel mogeiijk bevorderd werdt, ArtkeI 142 gaat nag uit van de inmiddels
achterhaalde epvatting, dat armenzorg ala aanvullende hulpverlening meet warden
beschouwd neast de particuliere charitas. Biistand heeft betrekking op Nederlanders
ne voldoen aen bij iandsverardening te stellen vereisten. Dit betekent dat neast de eis
van ingezetenschap neg meer eisen gesteld kunnen warden, zoals bijvoorbeeld de cia
dat de op Sint Maarten weenachtige Nederlander oak een aantal jaren op Sint Maarten
meet hebben gewoond,

Artiket 20: t3evordering werkg&egenheid
Het eerste lid legt een zergplicht op aan de overheid, De everheid hoeft echter zeif’
geen werkgelegenheid te scheppen err. can de verpbchting tot bevordering van
veldeende werkgelegenheid te voidoen, Ook door hear budgettaire- en/of monetaire
politick, doer economische heffingen, belasting- en andere faciliteiten en stimulerende
maatregelen in bet algemeen, leeft de everheid haar zorgplicht na. Uiteraard is dit
zodanig geredigeerd, dat bet een rOme beleidsmarge aan de overheid cat, Het s de
overheid die het programma bepaalt waardoer de werkgeiegenheid wordt bevorderd.
Het tweede lid bepaalt dat er bij landsvererdening regels gesteld meeten werden
omtrent de rechtspesitie van werknemers en omtrent hun bescherming daarbij. In
mite is Of 0 ceo bevesOg-ing van retgeen voor de Nederlandse Antilien reeds in de
Arbeidsregeling
(P.5.
2000,
no.
67),
de
Lardsverordening
collectieve
arbeidsevereenkemst (P.S. 1958, no. 60), de Landsvererdening bedindiging
arbeidsevereenk-omsten (P.S. 1972, no. 11 1.. en andere wetteiike regeiin.gen op bet
te,rrein van de arbed -s qeregeid. In tegeflsteiiing tot bet equivalente Nederiandse
grondrechtenartikel, dat sreekt over “hen die arbeid verrichten”, is gekozen voor bet
woerd “werknemers”. Onder “hen die arbeid verrichten” vallen oek de zegenaamde
zeifstandigen: Zij die geen crrbe!d
denstvefDano vernchten. Over bet aicemeen
an bun -echtsoosw-e zefstandig i.e bepaien. Dok s net g.ebi,eken hat er hi) ce
zeifstandigen behoefte bestaat aan een dergeiijke regeling. Dc Nederlandse regering
wijst er in de betreffende Memorie van Toelichting (Alqehele arondwetsherzieninq,
lee’ Ia, ca. 260 oc, njat ce aaetteiike regelingen vocr he zeifstandgen, zo ze er
zoude.n moeten komen, geenszins geiijk hoeven t.e zijn aan die voor de werknemers.
Dc noodzaak em tot een dergelijke regeling voor zelfstandigen te komen, staat echter
çieenszins vast, vandaar dat dit artike uitsluitend betrekking heeft op werknemers, Sb

do znsnede en omtrent hun bescherminq daarbj” moot gedach
t worden aan do
arbedsbeschermnq;
herondervallen
arheidstijden
en
ontslagreuelingen,
voorschriften over do ye ahed van do arbnd. etc Arnbtenaren
nallen ret ceder dlt
lId; wel zogenaamde werkdeden,
Het horde lid erkent hot recht no veje keuze van arbeid.
Doze in rechre
afdwingbare norm is ovorgenomen nit artlke! 19, derde hd,
van do Grondwet, De
hepaling ziet niet op de beroepsuitoefening, maar enkel
op do vrijheid van
beroepskeuze
persconhijk
de
zowel
ale
maatschappeIjk
beschikbaar ziin
(Kamerstukken II, 1976/77, p. 2319), Hot recht kan worden
beperkt door
landsverordening en door op delegatie berustendo besluit
en. [let begrip “arbeid”
omvat zowel arbed in dienstbetrekking ale zelistandige arbeid n beroep
en bedrijt,
betaalde
en
onbetaalde
arbeid,
arbeid
ale
hoofdwerkzaamheid
en
ale
nevenworkzaamhed etc. 6epaa!de beperkngen van do vnjhei
d van aroedskeuze zijn
clot can te merken als beporkingen n do zin van de Staatsregeiing
, bijvoorbeeld do
gegeven sociaai economieche situatie en prijs en loonmaatrege
len.
Artikel 21: Volksgezondheid etc
Dit artikel benadrukt hot grote belang dat de overheid hecht aan
de volksgezondheid,
woongelegenheid, eon Juiste maatschappeNjke en culturele
ontplooiing en
vrijetijdsbesteding van do burgers en het behoud van bet cuftur&
e erfgoed. Hot is
immers zo dat do overheid nog veel meer belangen tot haar
zorg rekent, doch
vanwege de brede scala erean kunr:en met alle opgenomen worden
in de constitutie.
Dit socialo grondrecht geeft aan de burgers geen waarborg, zij
betekent slechts een
nstructie voor do regering.

Artike 22 Verbetering eefmiBeu en welzijn dieren
Volgens deze bepaling is de .aanhcudende zorg van de overhe
id gericht op do
bewoonbaarheid van het land en do beschorming en verbetering van
het leefmilieu.
Dit sociale grondrecflt ‘s een overname van artikel 21 van do Grond
wet.
Naar aenleiding van het Nederlandse initiatiefwetsvoorstel van do
Tweede
Kamerieden Haisoma en Van Gent is hot welziln van dieren 3
toegevoegd.’ Het betreft
eon zorglicht die zch in eerste instantie richt tot de wetgever. Niet is
uitgewerkt wat
doze zorg precies inhoudt; dat is aan do wetgever. Do wotgever moot
or zorg voor
dragon dat n do wetgeving he belangen i dieren op geiij.kwaarag
e wijze worden
meegenomen in he atweging tucson hot gebruik van dieron en do ntrnsie
ko waarde
en welzijn van bet dier. Hot is zeker niet do bedoeling om bijvoorbeold hot
gebruik van
deren veer voeding of ale gezeisohasdier onmogeijk to maken of
cm do bestrjdng
van zcgenaamde schadelijke soorten onmogeiijk to maken. Dc zorgpl
icht voor dieren
als evend wezen verhindert echter wel dat do gebruikerstunctie veer do
mens tot
enige maatstaf wordtverheven en he elgen waarde van net dior daaraa
n render moor
ondorgeschikt wordt gemaakt. Hot zorgt ervoor dat hot belong van hot
dier op
gelJkejaardige wZt wordt meegenorien fl dfl Delange-natweging
de gefloact eordt
bij het opsteiien van wotgeving.

Artikel 23: Kiesrecht

In dit arUkel wordt aan hat actief en hat passief kiesrecht, dat thans En artikel
44 van
de Staatsragaiing van de Nedarlandsa Antillan (P,B. 1955 nr, 32) in samenhang
met
do vco rschr;ftan nzake do desoetreftende verteg. nwoordgenO organen Es geregeld,
as eon :elfstandg grondrecht rn hoofdstuk 2 van da ontwerp-Staatsregeling
van SEnt
Maartan can plaats gegaven. Volgens artikal 46, aersta lid, aersta volzin,
van hat
Statuut voor hat Koninkriik worden do vertegenwoordigende lichamen gekozen
door
do inoezetenen van het betrokken land, tevens Nederlanders, die do door de landen
te
bepalen leeftijd, die met hoger mag zijn dan 25 jaar, hebben bereikt, Opneming
van
hat kiesracht onder de qrondrechten is in overes.nstemming met de
o•pzat van
verschillende internattonale documenten op het terrein van de grondrechten
,
Voorbeelden daarvan zgn artikel 21 van do Univorselo Verkiaring van do
Rechten van
da Mans an artikel 25 van hat Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten
an
Politieke Rechten. Tot da algemeen vartegenwoordigende organen worden gerekand
dm organen viens taak niet beperkt is tot can enkel speciaal onderdeel van bet
totaie
bestuursterrein; organen de slechts eon taak hebben ten aanzien van eon spacifleke
beleidssector
bijvoorbeeld mibeubescherming
vaIen dus niet onder hat begrip
aigemeen vertegenwoordgende lEchamenr, ongeacht de vraag of gie organen tot
tack
gekregen hebben advezon to geven, studies to verrichten, regels te geven, dan wel
beschikkingen te nemen. Hot land Sint Maarten zal do Staten als enig algemaen
vartegenwoordigend orgaan kennen. De term gelijkelijk” drukt hot beginsel ‘one
man, one vote’ ult. Niet toelaatbaar is derhalve can bepaalde gekwalificeerde
personen meervoudig stemrecht ta geven. Hot is duidelijk, dat do mogelijkhoid van
baperkingen op hot grondrecht van hat actief en passief kiesrecht niet kan wordon
gernist. Zo 5 hot onvermijdeiijk eon ieeftijdsgrens te steVen. Met kiesrecht voor de
aigemeen
vertegenwoordgende organen kent thans do binding
aan
hot
ingezetonschap en Nederlanderschap. Voorts valt ta wijzen op do door de rechter
oggalagde ontzetting ult hot kiesrecht als bijkomende straf, aismede do temporele
u4siufting
van
verkiesbaarheid
van
onherroopelijk
veroordeelde
politieke
gezagsdragers volgens do voorgestelde artikelon 36 en 50 van dit ontwerp. Om buiten
twijfel to stellen, dat daze gavallen niet in strijd zijn met hot artikol, wordt hier
meiding gemaakt van “utzondenngon”. Dc opgenomon Deperkngsbovoegdhmd houdt
En dat eIleen bj iandsverordaning Etzondoringon mogon wordon gomaakt met
batrekking tot hat kiesracht.
ArtkeI 24: Het recht van petitie
Hot petitierccht, naargalagd in hat earste lid, houdt in do garantie in dat ieder mans
en alle rechtsparsonan en organisaties zich onbalemmard schriftelijk tot hat bavoagd
qezag kunnen richten Met recht omvat do picnt voor net bevoagd gazag cm hot
verzoekschrift to bekiiken en En tahandeling to neman; hat ongelezen Eaten tarzijda
leggan van verzoakschriften is in strijd mat de Staatsregaling. Niamand die zich met
e zm”L s” -.
cc” vc “c d c o a”
‘ac c’’ d a oh’— “ ccc
vervc!cd worden.
Hat w oord “schrifteiijk” sluit eiaktronischa communicatie met schrifttekans niet
4 Bepalend voor he vraag of aan hat schriftelijkhaidsveraiste is voldaan, is of do
uit.
geqevensdrager he functm cm doze ais
hot grondrechtartikel heaft can vervuEEan
hot mEn ot moor duL000am vastieggen van schri.fttekens. Uitgaande van •daze
betekeni.s van hat woord “schriftalijk”, kan de gagavensdrager papier zijn, maar ook
‘‘

eon maqneetbafli. cc narde schdf vn eon comouter of eon USBsock 7ancez;en
analfabeten in het algerneen aileen door tussenkomst van eon notaris schriftolijke
stuk.ken kunnen opmaken, is in hat tweede lid van artikel een opdracht gegeven aan
do wetgever om bij landsverordening arnbtenarE..n aan te wijzen die de anaifabeet
behulpzaam moeten zijn (Lv van 8 mci 1961, PB. 1961, 77), Doze huip is, in
tegenstelling tot do notaridie tussenkornst, gratis. Do eerste twee loden zijn eon
overname van artikei L14 van do Arubaanse Staatsregeling.
Het derde lid is geheel nieuw en bepaalt dat hot bevoegd gezaç. gehouden is
verzoeken binnen een Lii landsverordening bepaalde termijn te antwoorden. Doze
bepaling strekt ertoe te waarborgen dat ingekomen verzoeken tijdig worden
beantwocrd. Sen an ander wordt geregelo n bet ontwerp Reglement van orde voor do
Staten van Sint Maarten. Artikel 9. tweede lid, van de Staatsregeling van do
Nederlandse Antillen bevatte een regeling over de ondertekemng van verzoekschriften.
Dt s met overgenomen omdat cen regeling over de ondertekening van
verzoekschnften in de constitutie riot anger onportuun wordt geacht.
Artike 25: Toeating en utzetting van vreemd&ingen
Het toezicht op de algemene regels betreffende toelating en uitzetting van
Nederlanders is krachtens artikel 3 eerste Iid onder f van het Statuut een
Koninkrijksaangelegenheid, alsook hot steVen van algemene voorwaarden voor
toelating en uitzetting van vreemdelingen (artik& 3, eerste lid, onder g van het
Statuut); voor hot overige is dit een aangelegenheid van de landen zelf. In deze
ontwerpStaatsregeling is de toelating en uitzetting van Nederlanders niet expliciet
ongenomen. Do gekozen redactie sluit echter niet edere mogelijkheid tot bet maken
eon toeiatingsregeling voor Nederlanders uit. De redactie sluit aan bij bet Vierde
Protocol van bet EVRM voor wat betreft do toelating en uitzetting van nationalen, Het
Viorde Protocol staat toe onderscheid te maken tussen do gebieden waaruit bet
Konmkrijk bestaat en do n de artikelen 2 en 3 erkende rechten uit bet Protocol siechts
per gebed te laten geiden. Het verdrag sluit de rnogelijkheid van een
tcelatingsregeling voor Nederlanders niet ult.
Volgens bet voorgestelde artikel 25 wordt do toelating en uitzetting van
vreemdelingen bij landsverordening geregeld. Hot voorschrift is een overname van
artikel 1.9 van de Staatsregeling van Aruba. Dc toeiating en uitzetting is geregeld in de
landsverordening toelating en uitzetting.
Bepalingen over hot Nederlanderschap en do uitlevering ontbreken in do
ontworpStaatsregeiing omdat dit koninkrijksaangelegenheden ziin.
5

5. Rochtspleging
Artik& 26: Recht op ceo eerNjk proces
Voipens daze bepahnq heart eon odor bh hot vaststeiien van wjn burgeriijke receten
“a enaeo
;ec”c”ed e”e ene’ em
en e
ene”
vervoqina wecens eon rtrafbaar fat rochE 00 eon eerh:ke en ocenbare behandehog
cOn coak, ‘Oh non eon redeiijke terrnijn door eon onathankeink en 007’artijdig
re “‘t Hot recnt or enn eerhik p ones s overgenomen u L art oe 6 EVPM da a
geidend is voor do Nederlandse Antilien. Reden voor opneming van dit recht in do
Staatsregeling van SinE Maarten is dat hot recht op eon eerlijk oroces geldt als zodanig

Zie artikel 3, eerste lid, onder c en f, van hot Statuut. Hot Nederlandorscfap is geregeld in do
rhkswet op hot Nederlandorschap.

elementair minimumrecht dat niet mag ontbreken in de Staatsregeling. Dc
rechtspraak van het Furopese Hot OVE. r arti•kel 6, eerste lid, EVRM is relevant veer do
berekerHs van hit qrondrechr. Twee aspecten spe daarbj met name van belang, in do
eerste piacts ziet de hepalinc naast wvieie en stratrechtelhke procedures ook co
bepacide bestuursrechtelike procedures voorzover zj strafrechteipk van aara zhn
(EHRM 21 februari 1984, NJ 1988, 937 (Oztdrk)). in de tweede pleats ieest her
Europese Hof n bet recht op een eerhjk proces ook rechten die met expliciet zjn
opgenomen in artikel 6, tweede lid, zoals bijvoorbeeid hE.t zwijgrecht en het verbod op
self incrimination (bijv, E HRM 8 februari 1996, NJ 725 mnt Kn (Murray) en EHRM 17
december 1996, NJ 1997, 699, mnt Kn (Saunders)), Het zwijgrecht is overigens apart
opgenomen in artikel 28, vierde lid, onder a, van dit ontwerp
Verder dient sprake te ziin van een openbare behandeling door een
onafhankelijk en onparthdig gerecht. Dc term “onafhankelijk” ziet op onafhankelijkheid
van de uitvoerende macht aismede op waarborgen tegen druk van buitenaf, zoals ic
terrnijn van benoemmg en he mogeiijkheden van ontslag. Dc vereiste onpartijdigheid
van de rechter moet een vooringenomenheid voorkomen Daarnaast moet dit recht
waarborgen dat he ZOwei he verdachte als bet publiek vertrouwen in he recfltspraak
behouden. Dc strekkng van het recht op behandehng van een zaak binnen redeiijke
termijn Is dat de verdachte niet te lang in onzekerheid over de uitkomst mag
verkeren. Op hit punt bestaat een uitgebreide rechtspraak van het EHRM,
In artikel 26, vierde lid, worden een aanta bijzondere rechten genoemd als
onderdeel van het recht op een eerlijk proces
Artikel 27: Persoonlijke vrijheid
Dit recht geeft vorm aan het recht op vrijheid. Aansluiting is gezocht bij artikel 5 van
bet EVRM en bet daarop gebaseerde artikel 1.5 van he Staatsregeling van Aruba. Dit
artikel is veel uitgebreider den artikel 106 van de Staatsregeling van de Nederlandse
Antillen dat aileen betrekking heeft op gevailen van nhecbten!sneming.
Vrijheidsontneming kan gedefinieerd worden als een gedraging van een
overhedsorgaan die een persoon brengt of houdt in de fysieke rnacht van anderen
(bijv. aanhouding, opsluiting), Bij he uitleg van het begrip hetentie is he concrete
intensiteit en he dour van he ingreep van beiang Het gaat em ingrijpende
beperkngen van de bewegingsvrijheid. Dc zinsnede volgens bij wettelijke regeling als
bedoeid in artikei 79, onder f en p geeft can bat bij betentie be procedureregels
gegeven door he formele wetcever denen Ic women gevolab. Met bet woord
rechtmatig”, genoemd rt verschuiende uitzondenngsgevaiien, wordt bedoeid eat he
bevoedhed tot vrghmdson.tnemng n he wet vastgeiegd zal moeten ziin. Wat betreft
he mtzondering coder a van ret eerste 1W moet net gaan cm een besussing van een
rechterlijke autoriteit. be militaire strafrechter wordt ook ais zodanig gezien. Dc eden
van ceo rechteriijk college dienen onafhankelijk te zijn zowel van he uitvoerende
macht do van he partijen die bij ceo zaak zijn betrokken. Dc uitzondering onder b,
eerste lid, egitimeert vrijheidsbeneming om onder meer do. nakoming van een
wetteiijke verplichting to verz.ekeren, zoals bijv. medebrenging van een getuige die na
he dagvaarding weigert te verschijnen. 00k he uftzon.deringen coder c en d zijn
over enomen ult artikel. 5 eerste lid, order c en dl i--VRM. Wet betreft ce uitzonderino
oroer c van he-I ce-rote id wordt eon legitimate gegeven voor dO. toepassnc von
c-nder d encemde gevai vail Ic
strafprocessuele dwanvmWdeien, Ho bet eerste
benken can ceo recbterblk bevei tot ondertoezichtpiaatsinp van eon mmderan
‘eer
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‘‘e” rena ‘c 1a-’c, t
of
die
warden
mart
beschermd
categoriedn van personen waartegen de samenieving
tegen zichzelf beschermd macten warden, Dc detentie moet rechtmatig zijn. Dc
rechter sal a-c rechtmaPghetd van de detentie macten toetsen a-an de op Sint Maarten
geidende regels. Dat s met name beianqrtjk wanneer een bestuurtjke nstantie
detentie beveeit. Dc bepalingen in bet eerste iid onder I en g geven een belangrijke
garantie aan de vreemdeling in geval van arrestatie of gevangenhauding in afwachting
van cen besiissing tat met betrekking tot uitwijzing of jitlevering. Dc detentie moet
vaidoen can de geldende rechtsregels en de rechter kan op basis van bet verde lid
zien of dit inderdaad het geval is. In veet gevallen z& in deze toetsingsprocedure
tevens de rechtmatigheid van de uitwijzing of uitlevering zeif aan de orde komen, Van
araot belang is dan of in een dergeiijk geval van detentie de uitwijzing of uitievering
wardt uitgesteid in afwachting Sian de beslissing van de rechter. Daarnaast haudt deze
bepaling de garantie in dat de detentie geen ander doe! mag hebben dan de
vreemdeling de toegang tot het land te beletten c.q. in staat te zijn over diens
2

eer

uitwizing of uit!evering te kunnen beslissen.
Wat betreft het tweede lid is duidelijk dat de voorgeieiding niet altija
onmiddellijk op de arrestatie kan volgen. Anders dan bij de infarmatieplicht is bier
steeds inschakeling van een derde vereist, Het woord “rede!ijk” in de zinsnede
op
rede!ijke termijn heeft geen betrekking op de organisatie van bet strafproces, maar
815)
NJ
1989,
1988,
november
29
(EHRM
de duur van de detentie. In de zaak Brogan
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Set vijfde lid is ontleend can artikel 15. vierde lid, van de Grandwet en bepaalt
‘oer,
the d oncmer a kaY’ wcthen nepe th in e a’ oefei ng an z n
‘i’5
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rondrechten, voorzovm deze zich net met devriheidsontnernn
g verdraacjt. Het
meest dudetike voorbeeid is bet rec-t em zjnflje woonpaats te mezen.
Hoever be
beperkingen in alierlei situaties ç..aan, is ceo zaak die elke keer cm
een zorgvuldige
atwegind vraagt doer be betrokken autoriteten.
Artikel 28: Nufla poena; ne bis in idem; strafprocessuee verded
igingsrechten
Artike 28 bevat een aantal strafrechtebjke begnselen en rechten. In
het eerste hd is
net strafrechtehjke egalite4sbegnsel
ce nuila poena regel
opgenomen. Dc
forrnuledng sluit aan bij artikei 1 van bet Wetboek van Strafrecht van Sint
Maarten en
artikel 16 van de Grcndwet. Het beginsel 5 ook neerg&egd in artikel
7 EVRM.
Het tweede lid -Oevat be onschuidpresurnptie, zoals die ock is neergeiegd
in bet
tweede lid van artikel 6 EVRM: een leder die wegens een strafbaar felt wordt
vervolgd,
wordt voor onschuldig gehouden totdat z:jn schuld volgens be wet is bewezen.
Dit
beginsel staat overigens net een weerlegbaar wetteiijk schuidvermoeden
in be weg,
zoals bij overtredingen.
Het derde id bevat het beginsei dat iemand niet twee keer terzake
van
hetzelfde feit kan worden vervo(gd of veroordeeid, zoals onder meer neerqelegd
in
artikel 14, zesde lid, IVBRPR,
Het
vierde
lid
formuleert een
aantal
bijzondere
strafprocessueie
verdedigingsrechten ais onderdeel van bet recht op een eerlijk proces. De
formulering
is grotendeels ontleend aan artikel 6, derde lid, EVRM, Het recht onder a) verplicht
alle
vervolgende autoriteiten be verdachte onverwijld op de hoogte te steilen
van de tegen
hem ingebrachte beschutdigingen. van zijn recht cm zich te onthouden
van
antwoorden en van zijn bevoegdheid zich te doen bijstaan door een advocaat.
Het
recht cm zich te onthouden van antwocrden impliceert, dat be overheid zich
dient te
onthouden van abe handelingen die de strekking hebben een verkiaring
van de
verdachte te verkriigen waarvan niet gezegd kan worden dat zij in volledige vrijheid
is
afqelegd. Dc toevoeging “in een taal, welke hij verstaat” beoogt veilig te steben
bat ae
verdachte niet geconfronteerd wordt met een volkomen onbegrijpelijke dagvaarding.
Met alleen ceo dagvaarding in be landstaal, welke slechts be raadsman begrijpt
is aan
deze beoaiing met voldaan; n een derqelk geval wcrdt bet mmers voor be verdachte
zeer moeihjk de gevoerde verdediging te beoordelen (vgt, HR 234-1974, NJ
1974,
272). Dc tormulering is ruirner dan de overeenkomstige formulering van artikel
6,
gerde id, coder a), van bet EVRM. 0-p basis ‘ian h-ct ontwerp moet
be vercacbte
te-vens n vcor hem begri;pelijke raai op be hoogte worden gested van zgn zwijgrecht
en zijn recht c-p rechtsbijstand. Het recht onder b) moet men niet dusdanig beperkt
Zion. dat alleen ma:ar be verdachte tbd en. faciliteiten voor 0-c voorbereiding
van be
verdediging krigt; 0-c-k be advocaat moet be veroediging immers goed
kunnen
vcorbereiden. Voor bet geval dat aan be verdachte diens vrijheid is ontnomen,
hweft
br b-eaiing extra qewicht in die zn bat er voidoende ccmmuncate- mcgeiik
-mo-er
Zi]fl. tusser preventiet gebetineerde en raadsman. Verder brengt ceo
eeri.ijk prcces ten
aanzien van buitenlanders die de laodstaal niet verstaan mee, dat zijn verdediger
in
staat moot -oeben gesteid rem veibc-nnde over be carmr van zaker ter
to irtcrnnemn. Hot verdedig-ingsrecht onder d) betreft edo van be mneest essentidie
beginselen van ons strafprocesrecht. Het recht op bijstand door ceo raadsmao is
bier
ecnter niet c-c-genomen. aang-ezen ceze ma-term is geregec n artikei 30. her
recht
coder e) zoo men kuflflen zion ais cen na-benz ccncretisering van bet recht coder
d).
Dc rechter dient do verdachte of zijn verdediger ruime kansen te geven voor
—

-

ondervian. en dent stecnts oaai en fork to stehen aan et ondervraging
srecnt.
vannerr er kenneiiik sprake s van misbrnnk ot oneoenidk oebruk van ot recht.
Artike 29 Rechtsbijstand
Het recht on echtsbdstand kcmt ock tot wtdrukkino. n artikei 6 EVRM en 14 IVBRtR
Dc redactie sluit met ut dat oak in gevallen bruten rechte ceo recht op jundische
bijstand wordt erkend, In de samenleving zijn do administratieve procedures gericht
op do heroverweging door eon bestuursorgaan van een genomen besluit en het heroep
legen ceo qenomen besluit. van steeds groter belang. H!erbil kan de nor piextet van
eon zaak vereisen dat de burger bijstand verzoekt. Er kunnen dan procedureregels
worden gesteid zoals regeis die gelden voor het optreden van ceo raadsrnan
in
bepsaide procedures, eon bepaalde hoedanigheid vereisen. Dus niet enk& in het geval
van eon gerechtelijke procedure zal rechtskundige bijstand kunnen worden verzocht.
Hot tweede id bevat ceo element van een sociaal grondrecht. Het gaat orn de vraag
hoe aan degenen die rechtshulp in en huiten proces individueel met of niet volledig
kunnen betalen, toch de huip wordt verschaft. Voor de minder draagkrachtigen dienen
hot verkrijgen van rechtsbijstand weinig
geen kosten verbonden te ziin; de
advucaten die de bijstand verlerien dienen een vergoeding vanwege de overheid
to
krijgen. Het artikel is een overname van artikel 18 van de Grondwet en artikei 1.7 van
do Arubaanse Staatsregeling.
voor

tot

Artikel 30: Behandelrng gedetineerden
Doze bepaling bevat enkele uitgangspunten voor de behandeling van gedetineerden.
Het voorschrift is gebaseerd op artkel 10 IVBRPR, In hot aerste lid is bepaald dat alien
wie do vrijheid is ontnomen worden behandeld
rnenselijkheid en meer eerbied
voor de waardigheid inherent aan de rnenselijke persoon. Het gaat hier am een
waardige en fatsoenlijke behandeling van gedetineerden, die verder gaat dan bet
verbod
vernederende behandeling, zoals is neergelegd
artikel 3 van dit
Het tweede lid gaat ervan ult dat verdachten in beginsel gescheiden worden gehouden
veroordeeiden, k’oigens het derde Pd worden jeugdge verdachten gescheiden
qenouden van voiwassenen. Deze eis vo!gt oak Lit andere internabonale verdragen,
Bovendien worden jeugdigen zo spoedig mogelijk voor de rechter geleid, Dit is
belang met hot
hun ontwikkeling, Tenslotte is bepaald dat hot
gevangenisstelsel
eon behandeling
qevangenen de n do eerste piaats
is gencht op heropvoedng en reciassering.
en ander is geregeld in. de bestaande
NederIandsAntiIiiaanse ponitentiaire regelgoving, die door hot Land Sint Maarten
worden ovorgenomen. Opnam o van dit artikol in do Staatsregeiing is wenselijk omdat
bet kan biidragen aan de bekendheid en naleving, in haar rapportage van december
2008 van net Comité nzake de voorkormag van foiteringen en onrnenseiijke en
vernederondo behandeiingon of bestrafdngon over het bozoek aan do Nederlandse
Antillon (en Aruba) wordt eon aantal ornstige tekortkomingen m.ot botrokking tot do
iriihoidsbon.erning goconstateerd.
in hot Li’-Jerdraa inzake Ic r-echten van hot kind mordt your mat notreft do
definibe van “kind uitgegaan van, eon persona order do ieoftijd van.
httion, Tevs.ns
wordt in datverdrag do Lidstaton opgodragen om eon rninimumieeftijd in do wet vast
to stoilon voigons woike’chiidren do not have the capacity to infringe the ronai iaw,
iartke• dPi’,
1 riuc.ae Wetboeken, van Strafrocht or van otrafvorc:onng van
do Noderiandse Antiien is do bonedongrens twaaif jaar. Voor foiton bogaan under die
iooftijd kan betrokkeno niot wordon vervoigd of bostraft (artikol 47? WvSvNA), In
aan

met

op

in

ontwerp,

van

van

oog
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artikel 479 Wetboek van Strafvordering NA is voorzien is eon bijzondere
procedure
voor do vervoiging van vE.rdachten onder achttien iar; ook kent het huidige
Wetboek
van Strafrecht biizondere straffen voor verdachten coder ac.httien. In het
ontwe
71vSr wordt hot euqdstrafrecnt geheei herzien. Do regeling is geoaseerd
on hot
Nederiandse euadstrafrecht, vVOCflfl hot pedaqogisch karakter voorop
stoat, Do
regeling houdt onder meer in dat under omstandigheden op zestien
en
zeventienjarigen hot volwassenenstrafrecht kan worden toegepast. Voigens
do
ontworprnemorie van toelichting bij het ontwerp wordt het UNVerdrag voor
do
rvchten van het Kind qerespecteerd,
Artik& 31: Beperking grondrechten
Hot eerste lid is geheel nieuw in do constituties van het Koninkrijk en bevat enige
rnateriële criteria waaraan eon wottelijke regeling tot beperkuig van do kiassieke
grondrocnten moot voidoen. Het gaat
n feito cm algernene etsen van
wetgevngskwaliteit, te weten de els dat een regeling noodzakelijk en proportioned
in
verhouding tot hot dccl dient te zijn. Dit betekent ook dat or geen minder ingrijpend
alternatief voorhanden is ter bereiking van hot dod (subsidiariteitsbeginsel),
Bovendien dient de beperking met het cog op de voorzienbaarheid voor do burger
voldoende speciflek te zijn ornschreven, juwt waar bet gaat cm ingrijpende
beperkngen. bet Europese Hcf voor de Rechten van do Mens stelt soortgelijke olsen
met betrekking tot beperkingen van bijvoorbeeld het recht op respect voor de pnvacy
(artikol 8 EVRM), Do reden voor opname van dit voorschrift is dat voor do beperking
van een aantal grondrechten uit do ontwerpStaatsregeling strikt genomen geen
verdere voorwaarden worden gesteid dan de els van eon wettelijke regeling. Zo geeft
artikel 6 eon odor, behoudens bi] of krachtens andsverordening to steilen
beperkingen, recht op onaantastbaarheid van bet iichaarn. Door doze kwaliteitseisen
waaraan de wetgever en rechter (ontwerp)wetgeving die de kiassieke grondrochten
beporkt kan toetsen, wordt bet waarborgkarakter van de kiassieke grondrechten
versterkt. Natuurlijk dient de rechter filet op de stoel van do wetgever te zitten. Maar
do rechtsstaatgedachte brengt wol moe dat do wetgever do noodzaak van eon
oeperkng van eon vrnhedsrecnt overtuigend aantocnt. Bij de beoordelng van do
noodzaak dient de rechter aan do wetgever enge beoordelingsruimte te laten,
vergelijkbaar met hot Europees Hot voor de rochten van do moos in Straatsburg bij de
beoordeling van do pressing social need’ en doelcriteria op grond waarvan inbreuken
on de mensenrechten zijn toegelaten. Hot voorgesteide artikei noopt tot -eon credos
oeiorrmoeerde wetteiqke regeing- met adecuate toelchtingen, waarin rut en roodzaak
van do heperkirg deugdelijk worden onderbouwd.
Vanwege do bijzondero botekenis van klassieke grondrochten is in bet tweede
iid
ten
verzwaarde
besiuitvormingsprocedure
voorgeschreven
voor
elke
andsvcrcrder’rq die be qonoernde grordrechten oeperkt, namoiii eon vostrekte
meorderheid van hot aantai tittinO r.Crnenon eden. Do crocedure alt her eerste hd 4
qebasoerd op artikel 1,21 van do Arubaanse Staatsregeling, Voor do goedkeuring van
verschillende organieke landsverordeningen wordt eon zwaardere eis voorgeschreven,
narnelijk twee borden van do stemmer van bet aental zitting hebbende leden. Die eis
geii3 tan ce Cit die In dt on-twem wc-rdt ges:eld yr-or hot e-anremen van eon
tndsvercrdcrinq die be Staatsrooeiing zelt z;jzi-or artikei 129 var bit ontwerc Dot
bier riot can do orde, Ic wijzon. volt bijvoorbeeld or eon iandsverordening die an4ere
openbare betrekkingen noemt die niet gelijktijdig met bet ambt van minister kunnen
worden uitgeoefend (artikel 34, derde lid) in aanvulling op do incomptabiliteiten uit

artikel 34, tweede lid, van de ontwerpStaatsregeiinc. Het gaat dan am een materie
Jo naar evocht oak n de Sraatsreceri eif kon worden qereqeid.
HO0FDSTUK 3: REGERING EN

GEVOLMACHTIGDE MINISTER

1. Reger!nc

Artik& 32: Regeringsvorm
Met artikel 32 wordt artikel 2 van het Statuut voor hot Koninkrijk uitgewerirt. Volgens
artikel 2, eerste lid, van het Statuut voert de Koning de regerina van elk van do
ianden van hot Kon:nkrijk. Hil s onscnendbaar, de ministers zjn verantwoordelnk. In
bet eerste lid wordt do eenheid van Koning en ministers tot uitdrukking gebracht.
Volgens bet tweede lid wordt de Koning vertegenwoordigd door do Gouverneur,
Do inhoud van artikel 32 is verge{ijkbaar met do artkelen 11 en 37, eerste lid,
van do Staatsregelir.g van de Nederlandse Antillen. Twee verschillen kunnen worden
aangetekend, Waar do Staatsregeling van de Nederlandse Antillon in artikel 37, eerste
lid, ervan uitgaat dat de regering wordt gevormd door de Gouverneur en do Road van
Mmisters, sluit hot voorgestoide artikel 32 nauwer aan bij het Statuut en maakt de
Koning deelgenoot in de regering zoals artikel 2 van het Statuut dat doet. In de
tweede piaats wordt volgens artikel 32, eerste lid, de regering gevormd door de
Koning en do ministers, Dit artikel noemt niet de Raad van Ministers of do Ministerroad
zoals artikel 37, oerste lid, van do Staatsregoling van do Noderlandse Antillen dat
doet. liet voorgestelde artikel 32, eerste hd, goat uit van de individuele ministerléle
verantwoordelijkheid en sluit daarrnee aan bij het derde lid van dit artikel en bij artikel
41, eerstO lid,
Artikel 32, tweede lid, regelt do vertegenwoordiging van do Koning door de
Gouverneur en is vergelrjkbaar met artrkel 11 van de Nederlands-Antilliaanse
Staatsregeling. Hot s duidetijk dat de Gouverneur de onschendbare Koning
vertegenwoordigt ais onderdeel, als hoofd van de landsregering van Sint Maarten. Do
Gouverneur heeft in deze hoedanigheid geen verantwoordelijkhoid tegonover do
egennq van ret Koninknjk. Dc ontvieroStaatsregeiing geeft in. artikel 32, eerste en
derdo lid, de grondslag veor do individuele ministerie!e verantwoordelijkheid aan de
Staten. Tedere minister is individueel verantwoordolijk voor zijn handelen of nalaten,
biijkend cit bet contrasigneren van besluiten (ale artikel 39, eerste lid:
!andsverordenrrgen or. besluiton warden door de Gouverneur en eec of meer ministers
ondertekend)-. Dot act onveriet dat net kabrnot de ndividuele verantwoordetrjkhed
van eon minister tot eon collectieve verantwoordeiijkheid van hot kabinet kan maken
als hot algemeen regoringsbeleid daarmee gediend is. Uit hot contrasigneren van
landsverordeningen en besluiten hliikt dot do ministers verantwoordelilk. zijn voor bet
tanae!on err naiaten van do Gouverneur ais vertegenwoordiger va do onschendbare
iKoning.
Artikel 33: Berioemlng en ontslag ministers
do ro-roriurenna dat do rr.rsrr-r cresident c-n cc rnrn:sters bii ar,dsDesiuit warden
en cataloger wordt eangegeven dat benoeminc- en ontsiag aitij-d onder
contraseign van eon minister plaatsvinden bij eon besluit van do constitutionele
Gouverneur. Met doze formuiering wordt af-qewoken vn do farmuiering van artikel 37.
ic. van cc Staatsreaekng var’ do rJederiar]c;si Antriien; “benoeminc coor do
Go-uvomeur’, Met ooze rormuiennd worct eon citsi uitonde bevc-egdheid van do32

Gcuverneur qesuqqereerd. Daaivan kan çeen sørake nicer zJn in cnn moderne
staatsnrchtna. Hot contraseian van Denoemlnas- en ontsiagbesiuiten 5 van oak
uitdrukkeiijk geregeid in artikei 39 van dit antwerp.
Dc Arubaanse Staatsregeling kent het voorschrift dat do benoerning van
ministers qeschiedt na overieg m€.t de Staten. Dit overieg met de Staten zal
piaatsvinden vooratgaande aan de benoeming, Hrt voorgestelde artikel 33, eerste lid,
kent dit vereste niet nicer. Immers, de vraag doet z,ch voor met wie de Staten
overieg voeren voar de benoeming van een minister, over dens benoemng.
Bovenaien betekent
na overieg” met dat over de voorgenornen benoeming ook
overeenstemming dient te worden bereikt, Daarvoor zijn in de wette!ijke terminologie
do woorden” in overeenstemming met” gereserveerd. Dc toevoeging dat een minister
alleen kan worden benoernd na overleg met de Staten is niet zinvol, Een en ander laat
uiteraard onverlet dat over do kabinetsformatie en de can do kabinetsvorming ten
grondslag hggende plannen beraadsiagingen in de Staten kunnen plaatsvinden.
In 1985 is bet ambt van minister-president in de Staatsregeiing van de
Nederiandse
AntiHen
opgenomen.
Dc toenerende verwevenheid
van
het
regeringsbeleid enerzids en bet toenemende belang van de zorg vcor de eenheid in
het regeringsbeleid anderzijds hebben het belang van de rol van de minister-president
doen toenemen, intern gericht maar ook extern gericht. Intern heeft zijn
cobrdinerende en arbitrerende functie can belang gewonnen, extern is wordt hij steeds
‘iaker belast met de verdediging en toelichting van bet regeringsbeleid. Qok is zijn
functie in international verband steeds belangrijker geworden. Daarom is in artikef 33
bet ambt van minister-president apart genoernd.
Waar artikel 39, tweede lid, van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen
stelt dat de Gouverneur tot ontslag van een minister kan overgaan, indien hem blijkt
dat deze bet vertrouwen van de Staten niet langer bezit, legt bet tweecle lid van
artikel 33 een rechtsplicht op aan de individuele minister om ontslag te nemen, indien
de Staten in meerderheid geen vertrouwen meer in hem of haar tebben. Deze
formulering brengt de individuele ministeriele verantwoordeiijkheid beter tot uiting.
Oak go zinsnede’ ndien scm blijkt dat” de Gouverneur tot ontslag “kan overgaan” s
niet overgenomen omdat dit suggereert dat een subjectieve waarneming en
beoordeling van de politieke werkelijkheid ten grondsiag kan liggen can iie vraag of hij
of zij oak daadwerkeiijk ci of niet zal opstappen Dat is niet de bedoeling. Als do
Staten zich daartoe duidelijk utspreken, dient de minister op te stappen indien bij
dat met doet treedt hj buiten de conshtutioneie rechtsorde Als de ontwikkeingen met
hetrekkng tot de u:tieg en do utvoering ian de vertrouwensregeO daartoe aanieding
;even kan de wetgever op arond van hot derde Sd van artikel 33 daartoe nadere
regels steilon. Aangezien de vertrouwensregel constitutioneel een fundamenteel
onderwerp is, is in bet vierde lid een verzwaarde besluitvormingsprocedure
voorgeschroven voor nadere regeling.
Artikel 34: Benoembaarheideisen
He ve”e’sten die cor- Set r-i’stersctap veer ziin in on Staatsreqeiinq van do
Nederiandse Antilion opgonomen in artikei 37. viordo lid, met uitzondering van hot
leeftijdveroiste van 25 jaar, dat naar modern :nzcht probiornat:sch is in hot licht van
hot vereiste van gelijke behandeling, Anna 2010 valt niet in te zion waarom lemand
onder do 25 jaar per definitie ongeschikt zoo zijn voor bet ambt van minister.
Do n Set tonode Sri vail nrtkei 34 genoomde met het m:nistersc[’ao
iereniabare tuncties beacon do onafhankeiiike u:roefening van net rnin:stersamot

en de genoemde betrekkingen te waarborgen. Het aantat incompatib&e functies
in
artiket 34, tweede lid genoemd, is uitgebreider dan genoemd in art.ikei 37
Staatsreqeinq van de Nedeniandse Antiiicn. Vocrai n nun kimne emeensct.a ala
de
van Sint Maarten is scheiding van lint ministerschao van de in artik.ei 34 genoemde
ambten noodzakelijk. Voor de leden van de rechterlijke macht spreekt dit veer zich,
Dc schi:n van onartjdigheid van de rechter kan cccl n hat geding komen ais
hit een
pouheke functe bekieedt. Uteraard zijn oak he lidmaatschappen van de in de
Sta.at.sregeting genoemde adviesorganen C Raad van Advies en Algemene Rekenkam
er
incompatibel met het ministersambt, Anders zou de minister oak zijn eigen adviseur
kunnen zijn. Toegevoegd is de functie van de onafhanketijke ombudsman ats niece,
Hoog Cohege van Staat. hen minister kan niet tevens act:ef dienend ambtenaar zijn;
sen niet actief dienend am btenaar mag wet minister worden,
Artikel 35: Onverenigbaarheden
Dc Eilandenregeling Nedertandse Antitten (ERNA) bevat in de artikelen 12 en 13, 38,
49 en 54 eon uitgebreide regeting inzake onverenigbaarheden veer eden van bet
Bestuurscoiiege en de Gezaghebber. Ste zjn in dit ontwerp veer mtnisters neergeiegd
in arttkel 34 en dit artikel. Het eerste lid en tweede lid is een overname van artiket 54.
eerste lid, ERNA en artikel 49, tweede lid, ERNA, Hat derde en vierde lid is gebaseerd
op artikel 64, tweede tot en met vierde lid, van de ERNA dat ziet op verboden
lunctiecumulaties year de gezaghebber. Hoewel de Gezaghebber van het eilandgebied
staatsrechtelijk can andere positie heeft dan can minister, is er getet op hat risico van
belangenverstrengeling, veer gekezen em de bestaande onverenigbare functies veer
de gezaghebber ook te aten gelden voor ministers.
Artikel 36: Schorsing en ontsaq
Poitieke ambtsdragers hebben sen voorbeeidfunctie. Zij dienen zich verre
te nouden
van zaken die een smet kunnen werpen op bun arnbt of functie, Dit doet zich n
bet
bijzonder voor bij bet begaan van strafbare feiten door ministers of Statenteden.
In
eec dergelijk gevat is hat in de eerste plaats de betrokkene zeif die de afweging maakt
of grenzen warden overschreden waardoor can goede taakuitoefening in bet gedrang
kemt. Hot wekt grate envrede btj de bevelking wanneer een minister of lid van de
Staten weigert zijn functie near te leggen na can veroordeting door de rechter.
Qok
nternationaai schaaat nit het aanzien. Dc recnter san wefiswaar de ontzetting ott
bet
amet of kiesrecht als bikomende straf opleagen, maar het ci den niet toepassen
daarvan lii) een politieke gezagsdrager werdt at snet uitgelegd als can potitieke
daad
van he reciter. Ge vertrouwensregel (artikel 33, tweede lid) biedt onvoihoenhe
soeiaas cmdat doze regei aii.een betrekking heeft op ministers en net op Statenteden
en bovendien is he strekking van de vertrouwensregei een geheel andere dan het
onderzoek van de strafrechter.
Gm doze redenen is vacreesteic; hat he mntster (arukel 36 of Met. Statenild
(ale arijkei 50) dat wegens het begaan van bepaaide mishrijven. onherrcepeiijk
is
veroordeeld tot een bepaaihe gevangenisstraf, van rechtswefe ott zijn ambt
wordt
ontiet of van rechtsweae het lihmaatschao van he Staten veriest. Oak aUnt au niet
oenoemoaar of verkiesbaar veer he dour van he ztttende Staten. Gestelh <an warden
hat het van rec7itswege intreden van ontsia-g van een minister of van bet iidmaatschap
van he Staten eec drok op bet strafproces kan leggen. Naar bet oorheel van het
desworscoieqe .uorct he hrui< door he vooro*esteude reputing Joist verrolnoerd,
cc ce
strafrechter hi) eec vervoiging van eec gezagshrager in rninher gevatien zai
hoeven

34

Oordeien over do Hjkomende Str:3f 35 00 Ontzettng ut Oct ambt of do ontzettnq wt
hot kiesrecht.
in hot tweede iid is een voorziening getroffen voor hot geval legens eon
poitieke ambtsdrager bepaalde daden van vervoging worden toegepast en doze
wecert ziin Functe fleer to eqcen. Vooroestelo is dat ndien betrokkene in voocIeoe
hechtenis is Qenomen of root onherroepeik is veroordeeld tot een gevangensstraf
wegens bepaade msdriven fuj van recntswege wordt geschorst. Artike 49 van dit
ontwerp be vat eon soortgelijke regeling voer Statenleden,
Hot
onderhavige
artikel
is
gedeeftehjk
gebaseerd
op
de
ontwerplandsverordening tot wljziging van do Staatsregeling van do Nederandse
Antiiien teneindo do regeis terzake van hot aantreden en verpicht aftreden van eden
van do Staten, inclusief hot aftreden in gevai van een veroordeiing wegens het plegen
van eon ambtsmisdrijf, to verrumen. integraie overname van dat ontwerp is niet
wonseIijk omdat dat ontwerp niet ziet op ministers en evenmin eon regeling over
schorsing bevat,

He gevallen veer ontslag van recntswege (artskei 36, eerste lid, onderdelen a-c)
Het doel van de onderhavige regeling is zeker to stellen dat zittende ministers en
zittende Statenleden (zie artikel 50) die bepaalde misdrijven hebben begaan, aftreden.
Dc regeling ziet dan ook niet op een gewezen minister (of een oud-Statenlid), Net
zoals in hot Wetboek van Strafecht van de Nederlandse Antillen (hierna WvSrNA) is
onder “begaan” to verstaan zowei de deeinemers, waaronder medeplichtigen, en de
olegers (artikelen 49 en 50 WvSrNAL Het spreekt voor zich dat eon minister die uit
ziln ambt is ontheven ook niet benoembear is year een andere ministerspost bnnen
dezelfde regering (zie artikel 36, eerste lid),
In drie gevallen heeft ontslag van rechtswege plaats. In do eerste plaats eon
onherroepelijke veroordeling tot eon vrijheidsstraf van ten minste een jaar wegens het
heqaan van een misdrljf terzake waarvan do wet bepaalt dat de rechter de ontzetting
ott bet kiesrecht kan opieggen. Sen vrijheidsstraf van een jaar brengt tot uitdrukking
dat dc rechtsorde ernstig s geschokt. Do termijn sluit aan btj artikel 54, tweede id,
van do Grondwet en artikel 48, tweede iid, van dit ontwerp luidonde: Uitgesloten van
hot kiesrecht is degene die wegens hot begaan van eon daartoe bij landsverordening
aangewezen delict bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot een
vrtjheidsstraf van tenrninste een jaar en hierbij tevens is ontzet uit hot ktesrecht,
aismede bi artikoi 48, tweede td, onder c, van do ontwerpiandsverordening ot
wijzigng van. de Staatsregeiing van de Nederiandse Antiiien tenetnde regets to stellen
terzake van hot aantreden en verplicht aftreden van loden van do Staten, Sd doze
categoric delicten vormt zowel do zwaarte van hot misdrijf en do m.ogelijkheid van
oplegging van do ontzetting uit het kiesrecht, in combinatlo met do kwaliteit van do
vader ais ciiti.oko gezaqsdrager do rechtvaardigng voor do ontzett:ng nit hot amOt of
verlies var hot iidmaatschap. Aanqezien net verolicht eftreder van eon lid van do
a e i naco e
e o,
(zie hierna ondor Beperking van hot kiesrecht”), is hot ontsiag van rechtsweqe
bepert tot die delicten waarbij do wet ontzetting van hot kiesrecht als bijkomende
straf toelaat. Niet voor elk delict is dat namelijk mogelijk, bijvoorbeeid dood door
ChulO, Do mooeiilvhe.0 van nntzettriq nit net ci.esrecht ;s tO bet
ce-k von
Orratrocht oogenornen aar- hot eind van e:ke araqraaf over eon Oeoaaide cateorto

VcJgens do Nederandse wetsgoschiedenis dent do oritzettng ult hot kosrccht
ais bijkomende straf gorechtvaardigd to worden door do zwaarte en aard van bet
delict, Wat betreft. de zwaarte geldt in de Grondwet en in hot Wetboek van Strafrecht
dat de ontzetting uit hot kiosrecht alleen mogelijk is in combinatie met eon
vrnredsstrat san ten innate een iaar Wat betreft de aard van do deilcten oeldt ala
algemoen criterium dat ontzetting ult hot kesrecht aileen mogclijk dient te ziin ten
eanzen van stratbare gedraginven die naar dun wetteiijke omschrijving een ernstige
aantasting van do grondsiagen van bet staatsbestel inhouden)
6 Zoals gezien is bet
dod van de ontzetting uit het ambt en passief klesrecht van rechtswege op grond van
dit ontwern echter een heel ander
Voloens het eerste lid, onderdeel b, ledt ook een onherroepelilke veroordeling
tot oevangenisstraf wegens do daar genoemde ambtsrnisdriiven tot ontsiag. Dc
artikdlen 183 en 184 zion op bet omkopen van een ambtenaar of rechter, Verder gaat
bet om do ambtsmisdrijven uit Titel XXVIII WvSrNA, De ambtsmisdrijven uit Titel
XXVIII
zijn
overgenomen
nit
genoemde
do
Nederlands
Antilliaanse
ontwerplandsverordening tot wijzing van de Staatsregeling. Alle misdrijven nit doze
titel zijn opgesomd n bet eerste lid, met uitzondering van de artikelen die betrekking
hebben op gezaghebbers en eden van het bestuurscollege aangezien die niet retevant
zijn voor het land Sint Maarten, bet gaat onder meer om het ondertekenen door eon
minister van landsbesluiten in strijd met hogere wettelijke regelingen (artikel 372bis
WvSrNA), hot vervalsen van boeken en registers (artikel 376 WvSrNA), bet vervalsen
van bewijzen (artikel 377 WvSrNA) en het aannemen van steekpenningen (artikel 378
WvSrNA). Artikel 46 WvSrNA bepaatt dat indien eon ambtenaar door het begaan van
cen strafbaar felt eon bijzondere ambtsplicht schendt of bij het begaan van een
strafbaar felt gebruik maakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt
geschonken, do straf met eon derde kan warden verhoogd. Doze algemene
straerhogingsgrond van schending van een bijzondere ambtsplicht is van toepassing
op alto rnisdrijven, met uitzondering van de misdrjven waarin do ambtelijke
boedanigheid
al
steat opgenomen
als strafbepalende
ornstandigheid,
do
ambtsmisdrijven nit Tltel XXVIII WvSrNA.
Volgens artikei 86 WvSrNA worden onder “ambtenaren” begrepen alle
personen verkozen bij of krachtens wettelijk voorschrift voorgeschreven verkiezingen.
Dit betekent dat in elk geval Statenleden strafrechteiijk zijn aan to rnerken ais
ambtenaar. Dc vraag is of ook ministers zijn aan to merken ais ambtenaar in de zin
van doze bepalino; en dna andere ambtsdeficten kunnen piegen dan die welke speciaal
ann geschreven voor ministers, zoals bet ondertekenen van landsbesiuiten in strija
met een hogere regehng (artikei 372bis WvSrNA). bet begrip “ambtenaar” in het
Wetboekoa n Strafrecbt wordt ruim uitgeiegd. In HR 30 mci 1998, 620 wordt bet
begrip ambtenaar in de zin van artikel 249, tweede lid, van bet Nederlandse Wetboek
van Strafrecht uitgelegd ala: ‘Jegene de once-c toez cdt van de overheid en
ver-antwoordeiijkhod van do overheid is eangesteid n eon functie waaraan eon
aperbaar Sara ter riot van, warden antzeca tereirdo eon doei van do taak oar die
Staat of zi’jn organen to verricbten,” Goet hierop wordt oman uitgegaan dat 00k
ministers strafrechtolijk gozion zijn aan te merkon ais ambtenaar.
Hot eersto lid onder c spreekt van oen vrijhoidsstraf wegens hot bogaan van
m. sddf -n verband met artikel 46 van hot t’etboek van Strafrecht. Dit betreft eon
,eroordeiinc qv000ns qevanqensstrae voor eon cornmuun misdnif rre.t de ambtebke

hoedanigheid ais strafverhogende omstandgheid (artikol 46 WvSrNA). in de ge.valien,
qenoemd onder b en c vormt do ambtoiijke hoedanigheid van minister of Stateniid eon
doorsiaqqevcnde factor voor hot cntsiaq. Deze oevaUen zin overoenomen
Noder!andsAntiiiaanse ontwerp.
Door no vooreaarde van eon onhcrroepeihke veroordeling tot eon
gevangenisstraf wordt voorkomen dat hot ontslag in eon voorkonnend geval
onevenredig zwaar zou uitpa kken, Daardoor is ten hardheidsclausulo voor chrilnende
gevaflen niet nedig. ‘Het is ovengens niet uitgesioten dat do strafrechter naast hot
Dntsiag van recfltswogo eon ontzetting van hot passeve of actiove kiesrecht als
Oijkomende straf oplegt. De rechter zal hij do bepaling van de hoogte van do
ontzeteng van hot passief ioesrocht echter niot onder het minimum van het ontslag
kunnen komen.
Inmiddeis
igt
bij
do Staten van
do
Nedorlandse
Antillen
eon
ontwerulandsverordening voor eon neuw vVetboek van Strafrecht van de Nederfandse
Antilien (en een gedeelteiik nmuw Wetboek van Stralvordeeng). Het s de bedoeling
dat het Wetback van Strafrecht door de nieuwe anden zal worden ovorgenomen.
Vooraisnog is onder moor do niouwe nummering van het ontworpWetboek van
Strafrecht nog niet bekend, Dit bekent dat pas op een later moment afstemming kan
plaatsvindon tussen heide ontwernen (zie additioneel artikei VI).
Beperking van hot kiesrecht
Do voorgestelde regeling betekent niet dat hot actieve kiosrecht van betrokkene wordt
ontnomen, maar de rogoling brengt wel moe dat het voor eon democratisch gekozen
Statenlid onmogelijk wordt am zijn functie as volksvertegenwoordiger ut te oefenen
on daarmee wordt hot nasseve ktesrecht tijdelijk beperkt, Bovendien is hij niet
vorkeshaar voor de duur van de zttende Staten, Votgens artikel 3, Eerste Protocol.
van hot Europoos Verdrag van do rechten van de mens zijn beperkingen van hot
kiosrecht slechts toelaatbaar indien doze het recht niet zodanig uithollen dat do
essentie daarvan wordt aangetast en de effectiviteit van hot kiesrecht teniet wordt
c:edaan, doze eon oerechtvaardgd doe dienen en net dsproportioneel zijn, Op grand
van artikel 23 van dit ontwerp zl]n aieon bij iandsverordening wtzonderingen mogelijk
op hot kiosrecht, Volgens artikel 31, eerste lid, van dit ontwerp dient een
landsverordening die eon beperking inhoudt van eon klassiok grondrocht noodzakelijk
en proaortionool to zdn en dient de beperking bovendien zo spocifiek mogeiijk to
worden omschrevon.
Naar net oordeei van not Bestuurscoiiego dient do voorgesteide beperking eon
qerochtvaardigd doe, nameiijk hot bevorderen van do integritoit van poiitieke
gezagdragers. Oak do vorhouding tusson doe en middel is naar hot oordool van hot
Bestuurscollege
redelijk,
Vereist
is
eon
onherroepolijko veroordeling
tot
‘var.aercsstr,of door do strafrechter wegens msdhjvon die do rechtsorOe
errstm
cchokken on die do vrorno-eidfunctie van voihieke nezansoragers in gedranc b[ongen.
Do uitsiuiting van verkiosbaarhoid is bovendien beperkt tot do poriode van do zittonde
Staten, Hot ontslag oft hot ambt van minister on hot verbs van hot lidmaatschap van
do Staten staat or voorts niet aan in do woo dat botrokkene zich tandideort voor hot
vouwo Statonidmaatschao of no-ar nanloD-ing van niouwo ve-rkiozingon oriouw tot
m:uister n ocr ni-ouwe roq-errq wordt bonoomd. Het pact zodoendeom eon bop-erkto
periodo. Ton siotto is van, beiang dat voigens do Guidelines on elections van do
Vonetidcommissio. ‘the withdrawel of political rights or finding of mental incapacity
may only be imposed by express decision of a court of law (European Commission for

democracy through iaw, Code of eood practise in eiectorai matters, 2002). Zoais
gezegd, is er goode reden voor afwijking van doze ri:chtlijn, In do toelichting wordt
opgemerkt dat “ttie conditions ICr depriving individuals of the right to stand for
eiectinn may he iess strict than for disenfranchwing them, as the holding of a pubiic
office is at stake and it may be iegitimate t.o debar persons whose activities in soch an
office would violate a greater pohlic interest” Mocht het al ooit tot een zaak voor het
Straatsburgse Hot komen, dan valt aan te nemen dat het Hot begrip heeft veer deze
context bg de beoondeling van de ‘margin of appreciation’.
Scheming na hepaalde daden van vervolging (art/lee! 36, tweede lid)
In het tweede id vordt voorgesteld dat de rmnjster (a) die nch wegens misdrnf n
vooriopige bechtens bevindt of (b) niet onherroepelijk wegens misdriif is veroordeeld
tot een gevangenisstraf, van rechtswege is geschorst. Oek dit voorstel is nieuw in do
constituties van het Keninkrijk. Do grenden zijn ontleend aan de gronden veer
schersing van de loden van het Gemeenschappelijk Hot van Justitie door de Hoge Raad
op grond van -arbkel 28, eerste lid, ender a en b, van de entwerpRijkswet
Gomeenschappelijk Hot van Justitie. Omdat de schorsing cit het ministersambt slechts
oen voerlopige maatregel betreft, is geen sprake van schending van de
e-nschuldpresumptie, zoals ender meer neergelegd in artikel 28, tweede lid, van dit
entv.’erp.
Het is duidelijk dat hot vervolgen van een politieke gezagsdrager op grond van
dit entwerp verstrekkende gevolgen heeft. Om te voorkomen dat lichtvaardiq tot
vervelging kan werden evergegaan door de efficier van justitie, zijn twee procedurele
waarborgen opgenomen. In de eerste pleats kan een vervolging van een minister of lid
van de Staten wegens misdrijf slechts plaatsvinden door de procureurgeneraal of een
deer hem aan te wijzen lid van hot openbaar ministerie en daarnaast behoeft de
precureur-generaal een bevel van het Gemeenschappeliik Hot van Justitie voor de
vervelging van een minister of Statenlid wegens m!sdrijf (artikel 123). Zie veer een
nadere uitleg do toelichting op artikel 123.
Arekai 36, derde lid
Velgens bet derde lid van de artikelen 36 en 50 werdt de minister die (of bet Statenid
dat) is entslagen, vervangen. Dit gebeert deer de partij waar do betrekkene dccl van
uitmaakt. Gedurende do vervanging werdt veerzien n bezeidiging. Op bet mement eat
de betrekkene enberreeneijk werdt vereerdeeld, vervait de bezedigieg. tIe minister
die de cit zijn ambt entheven minister vervangt, treedt at op hetzelfde tijdstip als do
andere ministers. Dc emstandigbeid dat betrekkone bij eon enherreepelijke
einduitspraak n/ct :verdt vereendeeid, kan aanieiding z(e veer ace schadevergeedieg.
Artikel 37: Bloedverwantschap
Do iuheu.d: van deze bepaieg spreekt veer zich. Her ceerschrift is eon evernamo van,
artieei 11.4 van do Arueaanse Staatsreqeing.
Artikel 38: Instelling ministeries
tIe Antiiiaanse Staatsreee.ing kent niet do heealine dat rninisteries; vvc’rden nbte5tp;rj
be andsvererdeniee Dc’ Greedwat tent in artiket 44 we’ o’er, dereefijve heeahne, i/icr
werdt gesprekee ever mir,isterie waar de Grendwet vreeger sprak ever de matching
van ministeriete departemeetan. Ic do Nederlandse Antillee is eek hot begrip
eecartemeet ganeeaar. Oven ees a daar in 2001 ecu Landsvererdemng houe:ende
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vaststoliing van do organisatie van do Landsoverheid op hoofdiijnon en
do
biibohoronde formatioplaatson vastqesteid, In doze landsverordenino die duo niet
rechtstreeks op do Antiaanse Staatsregohng s ebaseerd. worden
ministerles
ingosteid. In artikel 38 van doze ontwerpStaatsregehng wordt de term ministorie
gehanteerd, near analogie van do Grondwet on van do Arubaanse Staatsregoiing,
cmdat met dit heqr’o hot meest dudelk wordt aanqeaeven dat hot gaat cm
eon
coder do verantwoordeliikheid van de minister ressorterend orgamsatieonderdeeL
In do tweede zin van artikel 38 wordt gesteJd dat do ministeries onder biding
staan van eon minister. Indien eon rrinisterie sbecht wordt boheerd of ( op onderdebon
slecht functioneert, kan do minister hiorop worden aangesproken door de Staten.
Om
do Staten zeggenscoap to goven in bet aantal en do inrichting op hoofdlijnen van
de
ministeries worden ze ingesteld bij bandsuerordening. Bij wottolijko regoling kunnen
bepaabde ondordeien van do cmbtelijke dienst eigen Devoegdheden krijaen
Sm waar
nodig onafhankeljke dienstuitvoering mogeliik te maken bijv. de belastingdien
st ),
(
Artikel 39: Ministerraad
Artikel 39 regeit do positie van do ministerraad in het staatsbestel van bet and
Sint
Maarten, Het ambt van minister-president krijgt met do bepalingen van dit
artikel een
basis in do Staatsrogeling. Volgens hot tweede lid zal do ministerraad bestaan
sit
zeven ministers. Het aantal van zeven sluit can bij bet bestuurscollege
van Sint
Maarten dat naast do gezaghebber bestaat uit vijf gedeputeerden, met daarbij
de twee
“nieuwe” ministers van Justitie en van Algemene Zaken. Bovendlen wordt dit
aantal
passend geacht bb do huidige omvan g van hot land Sint Maarten. in verband daarmee
is ook niet voorzien in regeling van Staatssecretarissen. Door do toevoeging
“tenzij bij
landsverordening anders wordt bepaald” is bet mogelijk op een later
moment te
reorganiseren, zonder dat daarvoor eerst do Staatsregeling behoeft
te wordon
gewijzigd.
Het derde iid van dit artikel geeft can bet ambt van minister- president,
ook
als voorzitter van de ministerraad eon constitutionebe” basis en geeft daarmee gewicht
can do bolangrijke positie van do minister-president in do moderne bestuurlhke
en
pciitoke verhoudingen.
Hot vberde lid bepaalt dat do ministorraad beraadslaagt on besluit over
hot
aigomoon rogeringoboloid tenoinde do eenheid van dat bobeid to bevorderen,
Doze
beriaiing benadrukt het felt dat niet rio minister-president noch do afzonderijke
ministers hot
aigemeen
rogerincsbeied bepalen, maar do ministorraad, Hot staat
vast dat do minister president ais voorzittor van do ministerraad do
oorst
vorantwoordelijke isvoor hot abgem.een regeringsbeboid ais samonhangend
riohoeb on
voor do codrdinato van dat beieid. Dc mintsterrad boraadsiaagt en bosbst in
hot
aigomoen over ondorworpon. die eon gemeenschappelijk overieg tusson do
ministers
vordoren
teneinde
eenheid
in
hot
regoringsbeebd
to
verzekorori.
Dit
OosLndup0::.:. cverie-g” dient rum
00
wooden opgev at. in ret cntworp-regiement
van c-rde op do ministerraad worden voorts een zeer uitaebreid aar,tai
onderwerper
genoomd waarover do ministorraad moor “in hot Mjzonder” beraadsbaagt.
In bet reciernont van orde op do mir.isterraad wcrden aan do minister
cc
oc n0e e3oC’d O
0 ‘o
oenhoid in hot rogeringsboboid en op do codrdinatie daarvan, Hot RvQ voor
do P,aad
van Ministers van do Nederbandso Antibben kent de-zo hovenstaande hovoegdhe.d
en
“

V

.—

Dv Sraatsreqeing vOd Aruba eeft do Gauverneur do noste van vaorztter
ndicn nb eon vergadenng van do rnnisterraae hi wonnt Hi) heeft cen
raadgevende
stern Dc tositie van voorzitter Iijkt in de rnoderne staatsrechtelijke verhoudingen
niet
:jlst Ciesteld <an worden oat do aanwezghed van de Gouverneur hi) yen vergaderine
van do mwisterraad ne aard van doze verqadenng niet verande
bet blijft eon
vergadering van do rninisterraad wiens voorzitter de minister-president is,
Hot zesde lid schnjft voor dat do rnntsterraad eon intern werkeno regiement
van orde your haar functioneren 1
vastste!t dat wordt bekend gernaakt, Do vaststeliing
geschiedt bij Iandsbesiuit, Zowel de Nederlands- Antiiliaanse ate
do Arubaanse
Staatsregetinq schrijven voor dat bet bij !andsbesluit vastgesteide regiement
van orde
zoor
rninisterraad
do
goedkeuring
hi)
landsverordening
behoeft
Deze
goedkeuringsprocedure is niet meer opgenom en in dit artikel omdat niet
valt in te zion
waarorn no Staten eon roi zouden dionen spelen bij do vaststelhng van
een reglement
dat slechts interne working heeft voor do rninisterraad, Wet is in bet zesde
lid bepaald
dat het reglement van orde hekend wordt gomaakt door ptaatsing
in het
Afkondigingsblad
Artik& 40: OndertekenIng van andsverordeningen
in hot eerste lid van artikel 40 wordt do ondertekening van tandsverordeningen
en
landsbesiuiten geregeld. De ondertekening door eon of meer ministers
geeft aan wie,
politick, verantwoordelijk is ( zijn ) to achten voor de totstandkoming,
Met dit artikel
wordt aangesloten bij de Arubaanse Staatsregeting en met bij de Staatsregelin
g van
do Nedertandse Antiilen die, zoals corder vermeid, de uitvoerende macht
nog bij de
Gouverneur legt en niet uitgaat van de constitutionete Gouverneur,
De
bovengonoemde verantwoordelikheid kan ook ciuielrechtelijk en strafrechtelij
k van
betang zijn. Als daarvoor goon speciale regelingen zijn/ worden getroffen,
moot
worden aangenomen dat op hun handelen ale minister het algemene privaatrecht
en
strafrecht van toepassing zijn.
Ce politieke verantwoordelijkheid kan zich mode uitstrekken over die ministers
die niet
hebbon ondertokond, ale do Staten dat van oordeel zijn. Indien do Staten bijv.
menen
dat eon bepaald besiut een verantwoordetikheid is van de gehele ministerraad,
dan
kunnen zi alie ministers gezamonlijk en/of afzonderlijk op hun verantwoordetijkheid
aanspreken. Met artikel 40, eerste lid wordt ook aangesloton bij artikel
47 van do
Grondwet in do terrnnoiogie van artke 40 eerste id steit de regonng,
a verkregen
ocedkeuning door he Staten, lanidsverordeningon vast. Met de ondertekening
door de
Gouverneur en door een of meer ministers worden landsverordeningen
derhalve
Forrneei)vastgesteld Dc Aouverneur treedt in doze ook op ais vortegenwoo
rdiger van
do Koning
Het tweede lid van artikel 40 regelt het contraseign bij benoerning en ontslag
van rnnisters. Ge eerstevoizin bevat do benaing dat do nieuw cytredende
ministerresident geacht moot vorden als eerste verantwoordeiijk te zijn
voor de
totstandkorning van een nieuw kabinet En Nederland is het een tijdlang
gewoonte
sa
van dv ouco rem icren de ben Qeming vajv zi.jfl Opvoige.r, hot contraseign
droeg van
do minister die van het oude kabinet overging near bet nieuwe kabinet Indien
er geen
nonsters over man van hot oude naar net neuoe katinet, Pan or op
deze wize
con.traseign piaat.svinden. 0 ok. indien or mci ceo minister overgeat, behoeft
dat n.og
niet te betekenen dat deze in do kabinetsforrnatie als formateur is opgetroden.
bet is
hot nicest gomerst, dat eon nieuw aantredende minister-president
de
40

osnoem!nqsoes!uten

van
zri
neuw e
coHegas
rnede
ondertekent
Hse neuwe !Thn:!ster oresident omvat tevens Oat on.tsfaq van de
oude premier, Na zijn eigen benoeming kan de nieuwe premier ontslag- en
benoemingsbesluiten van de avenge ministers made ondertekenen, Oak is
voorstelbaar dat da aaande minwter-oresident, a Ivorens te warden ontsaaen. eerst be
ontsiaabesiuiten van de andere gaande minwters van zjn contrasei5n voorziet.
Bj
tussentijds ontslag of tussentijdse benoeming kan de zittende minister- president
daze
handeling verrichten. Alvorens echter can dergelijk coritraseign wordt geplaatst, zai
over hat batreffende ontsag of be benoemin in. be mnusterraad can besiuit macten
zijn nevailen, aangezen dergelilke onderweren gerekend moeten worden te behoren
tot bet algemeen regenngsbeleid
aflujmrsStd

Artik& 41: Afleggen eed of belofte
Dc in d4 arNkei opgenamen tekst voor be door ministers in handen van de Gouverneur
at te leggen eed of belofte is dezelfde als die van artikel 38 van be Staatsregeiing van
de Nederlandse Antillen, In be Arubaanse Staatsregeling is dezelfde tekst opgenomen,

Artiket 42: Bezoldiging en pensionering
Terwiji in be Staatsregeing van be Nederlandse Antiien aparte artikelen voor be
ministers ( artikel 40 ) en voor de gevolmachtigde minister ( artikel 43 voorschrijven
)
dat voor daze functionarissen de bezoldiging, be vergoeding voor reis- en
verblifskosten aismede hat pensioen bij iandsverordening warden vastgesteld, geeft
bet voorgestede artikel 42 voor beide functianarissen een overeenkomstige regeling,
In het voorgestelde artikel 42 echter wordt gesteld dat naast be bezoldiging en hat
pensioen ook overige geldelijke voorzieningen bij andsverordening warden geregeld.
Bewust zijn in bit artikel de overige geldelijke voorzienmgen ruimer gesteld dan de
n
be Antdhaanse arNkeen genoembe vergoethngen voor res- en verblljfskosten. let
artikel dient zo te warden begrepen dat er voor ministers geen verschil in bezoldiging
zal kunnen bestaan, Hat artikel Iaat ruimte am de minister-president anders te
bezoidgen dan dc minwters.

§ 2. Dc gevo/machtigde minister
Artikel 43: Incompatiblliteiten gevotmachtigde minister
Dc qevoimachbg-de minster is can vertegenwaordger van de negenng van Sint
Maarten die namens be regering can functie vervuit bij be behandeling van
Koninknijksaangelagenheden en daartoe in bet Statuut enkele bijzondere
bevoegdbeden heart gekreg.en. Dc qevomachtigde minister wordt voigens artikei 8,
eemste lid, van °et Statuut boor be egerinq Oenoemd en ontsiagen Hoewel uit be
bepalingen van bet Statuut niet oigt bat be gevoimachtigde minsten can poiltieke
functionanis is, heart be functie in de praktijk van be coalitievonming na verkiezingen
wel ir’mer hat kanakter gekregen Desondanks daze Dolitieke ontwikkeling is be
-ac qoe
a
a am c
o
a
cv
beieibsvemantweordeiijke minister en be rtmHstcm van aigenvene zaken blijoen
verantwoordeiijk voor be instructies gegeven aan be gevolmachtigde minister, Hierbil
wordt wel tevens aanqetekerd bat he gevoimachtigde minister u4 hoofde van ziin
funOne as verregenwoordiqer er belanqenbeharti en an S!nt blaarten in Den saag
bij be. in.vuiiing var be functie vereist en can beiangrijke mate van ei•gen
inzicht.
-

‘

Dit artkeI bevat do voor do oevomachtgde mOnster onvoreniqbare funnIes on
s gebasoerd op artkel 43 van he Staatsregeiin van. 00 Nederiandse Anhilen on artikel
0.10 van do Arubaanse Staatsreyeiing. Ooor ceo nadere toehchtina op hot eersto Nd
van dit artikel wordt vorwozen naar do toeflchting op artikel 33, eerste lid,
In hot tweede Nd van artikol 43, onderdool g, is do functio van minister
opgonomen in do Iijst van met do functie van de govotmachtigdo minister
ncompatibeio functes, anders den uiteraard artiuei 34. Hiermee wordt do
verschitlende aard van bede functies henadrukt. Do gevolmachtigde minister handeit
nanlens ae reaerng van Sint Maarten, Hii doet hit aan de hand van eon door do
regering vastgestelde
instructie” voor de gevolmachtigde minister. Hij is daarmoo
ondergeschikt aan do regering
Voor wet betroft eon toeiichting op do ovorigo genoomdo met do functie van
gevolmachtigde minister onveronigbare functies, kan worden verwezen naar do
toeicbting bij artikel 34.
Hot derde id van dit artikol is gebaseerd op gelijkluidende regelingen in do
Antilliaanse enArubaanse Staatsregelingen. Hot vijfde lid kornt met voor in do
Staatsrogeiing van do Nodertandse Antitlen, tewijI het wei gebruik was dat do
gevolmachtigdo minister als hij in hot Land was, in do gelegonheid word gesteld do
vergadoringon van do ministerraad bij to wonen met eon readgevendo stem. Do
Arubaanso Staatsregeling regelt hit gebruik oxpliciet. Zo nu dus 00k artiket 42, vijfde
id.
In het zevende lid zijn een aantal bepaiingen over ministers van toepassing
verkiaard op de gevoimacfltigde minister.
HOOFDSTUK 4: DE STATEN
1. Inrichting en sarnenstelling

Artikel 44: Volksvertegenwoordiging
Sint Maarten s eon parlemontaire democratic, Dc wit van bet yolk is de grondslag van
hot gozag van do ovorheid, Doze wil komt tot uiting in eon direct, periodiek, vrij en
gehoim gokozon votksvertogonwoordiging, do Staten.
Uitoraard dient do bopaling dat do Staten hot gehelo Sint Maartonse yolk
vorregonwoordicen niet in privaatrecntelijke zin te worden opgevat, Dc Staten
hardeion niet namens bet Sint Maartense yolk, zoals eon vertegonwoordiaer otreedt
namers eon vortogenwoordlgde, in staatsrochtelijk ozicht drukt do bepaling niet
aiieen vO dat do Staten eon centrato functie vervuilen in do oenrcoidsstaat Sint
Maarton, maar ook dat do ledon van do Staten zich niet mogen godragon ais
tohartigers van locale, regionalo of op andore criteria gebaseorde doelbelangen, maar
dat zij staan voor hot aigemeon bolang van hot gohelo Sint Maartense yolk, Doze
henatna beteken.t hat do vorteaonwoordiain van hot SOot Maartonso yolk strikt
cenonren qeen verband houdt c-not net aantat cezors van he Staten of met bet
kicasteso cc grond waarvan cc loden wordon pokcczen, Drt veroand wordt ten
phnc.pale gerege.id in artikol 46 •van de Staatsnrgelng,
Artikel 45: SarnensteHing Staten
loon per I januari 1986 hot obandgobied Aruba do status van Lard in hot Koninkrijk
nerkr000 word in do Staatsreqoing van Aruba qeregoid dat do Staten zcuden aan
3estaan nit 21 edon evenveel eden ais he eiiancisraad van Aruba kende Do Staten
42

van het nieuwe Land Curacao zuflen eveneens tilt evenveel leden bestaan als do
voormalige ellandsraad. 21. Aldus geredeneerd zouden de Staten van hot land Sint
Maarten tilt eienveei loden kunnen warden sarnengesteid als do voormaiSi
eilanrisraad, namebk 11.
Als uitgangspun t qeldt net crlmaat van do pobtek en hot bestuur: do r000rina
bepaclt bet overhedsoe!etd en s voor de kwantet van. het bestuur polibek
verantwoordmq verschuldigd aan de Staten. Het bestuur is duaal ngericht, Do leden
van do regering maken goon dcci ut van de Staten. Aldus wordt gewaarborod dat do
Staten hun prrnare taken goec kunnen uttvoeren, Dc Staten controleren de regennq.
Dc belangrllke algerneen verbindende voorschnften kunnen uitsluitend met de
medewerking van de Staten warden vastgesteld. Voor de uitoetenng van deze voor do
parlementaire democratic essentible taken is een goed en ruim opgezet en goed
uitgerust parlementair systeem nodig waarin de “checks and balances” volledig tot hun
recht kunnen kornen, Daarom is gekozen voor de Staten met 15 eden in plaats van de
eden waaruit de eilandsraad bestond. Met bet aantal van 15 zal de
11
‘-erscheidenheid in de Sint Maartense bevolking oak eerder tot zijn recht kunnen
komen, Omdat met net aant-al van 15 de kiesdefer lager zal zijn dan bil een aantal van
11 zullen kleinere partijen meer kans maken dccl tilt te gaan maken van de
volksvertegenwoordigmg. Een en ander zal nader warden onderzocht in bet kader van
de ontwerp-k’esverorden?ng van Sint Maarten.
Omdat bet functioneren van de Staten een taakverzwaring voor de eden
meebrengt vergeleken met het functmneren van de eilandsraad, zullen de Statenleden
eon votledige dagtaak aan het tidmaatschap hebben. Dc voorzieningen voor de eden
zullen op de volledge dagtaak warden toegesneden.
Er is voorts een verband tussen do bevolkingsomvang en de omvang van de
volksvertegenwoordiging. In artikel 8 van do Gemeentewet wordt bijvoorbeeld de
omvang van de Gemeenteraad bepaald door het bevolkingstal. Het bestuurscot!ege
acht bet wensetijk zeker te stellen dat de in do Staatsregeling bepaalde omvang van
do Staten niet behoeft to worden gewijzigd in verband met een toename van de
omvang van de bevolking. Gelet op do recente geschiedenis van bet eilandgebied is
do kans op eon bevolkingstoenarne narnelijk niet ondenkbeeldig. in juni 2010 bestond
hot eilandgebied Sint Maarten volgens bet bevolkingsregister ult 53.653 bij bet
bevolkingsregister goregistreerde inwoners. In verband daarmee wordt voorgesteld
dat do Staten bestaan tilt vijftien loden als hot inwonertal van Sint Maarten 60.000 of
minder bedraagt, zeventien ledon als bet inwonertat moor dan 60.000 on ten hoogste
70.000 bedraagt, negentien loden als hot inwonertal meer dan 70,000 bedraagt en
ten hoogste 80.000 en eenentwintig loden als hot inwonortal moor don 80,000
bedraagt.
Artikel 46: Zittingsduur Staten
Se zittingsduur van do Staten is vier jaren. Dot wil zeggon: do Staten ‘zitton”
onafgobroken en permanent voor do duur van vior jaren. Dit artikel is goon beletsel
am do S taten tussenthds to ontbinden on daarmee do zitting to bekorten, Zie ver.der
artlk.el 59.
Hot tweedo lid sluit zen bij do Antilliaanso Staatsregoling waarin is geregeld
dat tildens eon bljzondere ve.rgadering van do Staten op do tweede dinsdaa van
so otomber ret reqennosDee var hot afgeicpon :aar warnS oesroker en tovons hot
nD’er en
OOC 2za
O”’
c”ozoa.

Gouverneur worden toegeiicht. Dv bepaling is dv tegenhanqer van artikel 65 van de
Grondwvt. waarin dv onening van het nariementair liar is eregvid.
Oct pariementar aar nanat sanlen met dv begrotinqscycius nie iv mcerr ng
aient van te houden bij dv uitvoenng van dc begrotng die doer dv Staten is
vastavstew. In navoinno van dv wijzgna van Ic Antibiaanse Staatsregenq n 2008 0
dv ml van de Gouverneur aangepast Anders dan oorspronkelijk bet geval wordt bet
parlementair jaar niet langer door dv Gouverneur geopend, maar door dv Voorzitter
van dv Staten, Dv Gouverneur licht tijdens deze bijzonderv bijvenkomst van de Staten
bet beleid van dv regering veer dv kom endv periode toe. Na deze bijzondere
vergadering zal de bespreking van dv ontwerpbegrohng met dv onderscheiden
mnisters woroen ngezet. Deze besprekngen ieden tnt dv vastste1!ng van de
negroting voor bet caaronvolgende dienstjaar.
Artikel 47: Verkiezrng Statenleden
Abe constituties van de Landen in het Koninkrijk gaan uit van het kiesstelsel van
evenredige vertegenwoordiging ‘binnen door dv wet te stellen grenzen “(
Kiesverordening ) en van vrije en geheime verkiezingen Dv Staatsregeling van dv
Nederlandse Antillen regelt yen en ander in artikel 44.
Het stelsel van evenredige vertegenwoordiging kenmerkt zich hierdoor dat het
aantai behaaide zetels berekend wordt aan de hand van de deling van het totaal in het
gehele land uitgebrachte aantal stemmen door het aantal beschikbare Statenzetels.
Met andere woorden: yen partij die bij dv verkiezingen 10% van de stemmen haalt,
krijgt oak 10% van de zetels, Het stelsel van evenredige vertegenwoordiging doet bet
meeste recht aan dv vvrkiezingsuitslag. In ally andere stelsels, bijvoorbeeld bet
mverderhmdsstelsvl zoals dat aan dv Franse kant van het viland bvstaat, wordt in
rnevrderv of mindere mate “gemanipuleerd” met dv verkiezingsuitslag. Dv winnende
partij krijat een bonus. Het achterliggende dod daarvan is om meer stabiliteit te
ovwerkstelligvn. Zo nodig, kan dit oak op ander wijze warden bereikt dan door yen
complete stelselherziening, bijvoorbeeld door nvoering van een kiesdrempel in de
kiesvvrordening van bet and,
In net stelse van evenredge vertegvnwoordigng gvschrndt de verdehng van
zetels door middel van dv kiesdeler. Dit is bet aantal stemmvn dat genoeg is orn yen
zetel te bvhalvn, oftewel het totaal aantai uitgvbrachtv gvidige stvrnmen (bet
stemcijfer), gedeeld door bet aantal zetels. Bij yen aantal van 30,000 uitgvbrachte
stemmen en 15 Statenzeteis bedaagt dv kiesdeler 2000. Dv Staatsrvgvling van dv
Oedvdandse Antblen spreekt n bet derdv lid van artkel 4 nog over
kvsknngvn.
Artkei 47 bet Oat net meer, Sen mogvii:kv verdehng van het and in kiesknngvn
heeft ovn outer administratieve betvkenis en benoeft dos gvvn vermeiding n dv
Staatsregeing. Integendeei. bet begrip k!eskring kan qemakke-iiik ierward worden
met bet begrip kiesdistrict, Sen indeling in kiesdistricten indiceeft yen districtensteise!
en is daarmee in strijd met bet stvsel van ( iandelijkv ) evenredige
vertvgenwoordiging
Artikel 48: Ulteluiting kiesrecht
.zev
a
cv Neoerlandse Ansilen gereged n be artkeen 114 tv.eede dl, 45. vv-rste 1. en
artikei 45. Oak bet 1
aorgestvsde nrt:kei 48 gaat or van recntstreeksv vvrki.eznq van
bet oe Staten. Hierrnee wordt uitdrukkviijk dv rnogeiijkheid van getrapte verkiezinoen
uitgvsloten.

Hoewel do eis van ingezetenschap volgens do rechter geen onredeiijke
beperking in do zin van artikel 25 van hot IVBP onievert, is bij do herzieninn van het
Statuut en do Nederlandse Grondwet hot beginsel van lngezetenschap vervafien cm.
kiesrecht aan niet ingezetene Nederlanders mogeiijk to maken. Het land do
Nedehandse Antbien heeft echter goon gobrrnk qemaakt van do mogeljkheid ox artikel
46, tweede lid, van hot Statuut om hot kesrecht uit to brmden tot niet ingezetenen.
Dt systeem nt dc Staatsregeling van de Nederlandse AntiIen wordt thans
overgenornen.
Voigens hot voorgesteide artikel 48 is uitgesloten van hot kesrecht degene die
weqens het begaan van eon daartoe bij landsverordening aangewezen delict hi)
cnherroepehke rochteriijke uitspraak is veroordeeld tot eon vrijheidstraf van eon jaar
en herbg tevens s ontzet van hot kesrecnt. Deze grond s ontleend aan art’kel 54,
t:eede bd, onderdeel a, van do Grondwet en artikel 111,5, tweede lid, onderdeel a, van
do Arubaanse Staatsregeling. De uftslut!ng n hot voorgesteide arOkei 48 is veel
boperkter vergeleken met de categorische mtsluitingsgronden in artikel 46 van do
Staatsrogeling van do Nederlandse Antillen omdat het kiesrecht naar moderne
opvatting een grondrecht is dat in beginsel een ieder toekomt, daargelaten do eisen
van nationaliteit en Ieeftijd. temand die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, verliest
naar huidig inzicht dan ook niet zonder meer zijn kiesrecht, Qok de uitsluiting vanwege
in aansluiting op het Nederlandse
een veroordeling terzake van Iandloperij en
wetsvoorstel tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de
7 van degene die
bopaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht’
uitspraak
wegens een geestelijke stoornis
krachtens onherroepelijke rechterlijke
geschrapt.
is
onbekwaam is rechtshandelingen te verrichten,
Daarnaast is van belang dat de artikelen 36 en 50, eerste lid, van dit ontwerp
bopalen dat een minister en een Statenlid, dat wegens bepaalde ernstige misdrijven
onherroepelijk is veroordeeld, van rechtswege zijn functie verllest. Deze regeling leidt
tot eon beperking van hot passeve kiesrecht voor politieke ambtsdragers die ernstig
n de tout zijn gegaan. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting
op die artikelen.
Artikel 49: Vereisten Hdrnaatschap Staten
Do vereisten waaraan men moot voldoen cm. tot id van do Staten to warden gekozen.
zoals getormuleerd n net eorsto hd zgn ontioend aan art.koi 47 van de Staatsregehng
van cc Nederlandse Antnlen. Ce ieeftjd s teruggebracht van 21 naar 18 jaar omdat
vandaag do dag niet good vait in te zion waarom iemand van achttien per definitie
diont to worden uitgosloten van het Statoniidrnaatschap. Hot Iidmaatschap vangt aan
op hot moment van do oedaflegging.
Cm do onafhankolijkhoid van do Staten ton opzichto van do regering en do
constitutionoie Gouvernour to bonadrukkon is i.n hot twoodo lid van art.ikel 48 bopaald
dat ontslagnarno gobourt door eon schriftoiijko mododeling aan do voorzittor van do
Staten en niet moor aan do Gouvornour zoals do Staatsrogoling van do Nodoriandso
Antillon in artikol 54 nog bopaalt on ovonmin aan do rogering zoals do Arubaanso
Staatsrogoiing regoit in artikol 111.6, twoede lid.
Ge inhoud van hot dordo lid is uitgebreider gorogold in hot dorde lid, ondor
punt 1, van artikel 54 van do Staatsrogolinq van do Nodorlandse Antlilen. Hot
vervaiien van hot iidmaatschap van do Staten door hot cpgovon van do vestigino in

hat Land, is niet meer oagenomen. Artikei 49, derde hd, eat het hdrnaatschap van de
Staten vervahen door ceo onatgebrake.n verblijf buiten het Land van ianger dan 8
rnaanden. Artikei 54 van de Nederlands AntNiiaanse Staatsregeling voegt daaraan toe,
tenzij hij landsverordening can andere terrnijn is bepaald” Orndat dit zou kunnen
warden opgevat aN eon Leperking van hat mandact dat do gekozene heeft verkregen,
s rim toevoehing geschrapt. Arbkei 49. derde id, moet aNus geinterareteerd worden
dat hot Ud van de Staten dat als govoig van do acht maandenterrnijn het
iidmaatschap heeft verloren na verloop van tijd, doch binnen de zittingsduur van vier
jaren, Net opnieuw tot lid ken worden benoernd. Dc opengevallon Statenzetel zai
aisdan, direct na ommekomst van do onafgebroken terrniin van acht maanden,
rn mers door een hstopvolgor kunnen warden ngenomen.
Artikel 50: Schorsing, ontstag en uitsluiting verkiesbaarheid Statenleden
Artikel 49 regelt voor loden van do Staten hotzelfde als artikol 35 voor veroordeeldo
ministers. Voor ceo toolichting op do beweegredenen doze artikelen op to nemen in do
Staatsregeling wordt verwezen naar de toelichting op artikel 35.
Artikel 51: Verbod om te stemmen
Hot oerste on tweede lid botreft een vorbod voor eden van do Staten am to stemmen
over zakon die hun persoonlijk aangaan en is overgenomen van artikol 38, oerste en
dorde lid van do ERNA, dat betrekking heeft op ledon van do Eilandsraad. Hot derdo
en vierde lid is eon overname van artikel 13, eerste en tweede lid, van do ERNA dat
eveneens betrekking heeft op loden van do eilandsraad. Er is geen reden am do
bestaande verboden voor volksvertegenwoordigers van het Eilandgebied niet te aten
golden voor do nieuwe volksvertegenwaordigors van hot Land Sint Maaften.

Artike 52: IncompatibIiteiten
Dc Staatsregeling van de Nederlandse Antiiien gaat in artikel 48 summier in op met
hot Statenlidmaatschap incompatibele functies. De tekst van artikel 52 is meor
gerelateerd can artikei 111,7 van de Staatsregoling van Aruba en artikel 57 van de
Nederiandso Grondwet.
Evenals in artikel 34 is godaan, is ook in deze bepaling do functie van
Ombudsman opgenomen als met het lidmaatschap van do Staten incompatibelo
functie Zie arbkel 57. tweede lid van de Nederiandso Grondwet. Kenmerkond voor Met
duaiistische steisel is dat een minister geen hd van de State-n ken zijn (ze oak.
aigemeen doe van do toolichting). Evenals do Staatsregehng van Aruba en do
Grondwet regelt artikel 52 dat bij iandsverordening gerogeld kan warden dat niet in
hat eerste lid genoemde openbare betrekkingen niet gelijktijdig met bet lidmaatschap
van de Staten kunnen worden uitgeoefend. Vanwege het belang van de ingreep in de
bezettng van openbare tunctios dient aen dergeigke andsverordening met tenminste
twee derden van hat aantai rntg-ebrachte stemmer to warden aangenomen
Artikel 53: Bioedverwantschap
He inhoud van dit artikel is gereiateerd aan artikel 49 van de Staatsregeling van de
N.ederlandse Antillen. Oak de Arubaanse Staatsreqeling kent ceo dergelijke bepaling.
He beoahng is ngegeven door de Nmnschaiighed v’a-n de enrico. Daze maakt het
cevaar dat blo-edverwanten tot en met de tweede greed tegenkertg-d tot d van de

Artikel 54: Onderzoek geIoofsbreven
Dit artike is uitgewerkt in hoofdstuk 2 van hot Regement van Orde voor de Staten
van Sint Maart.en. Artikel E•4 bevat een waarborg vocr de onafhankelijkheid en
zeifstandigheid van do Staten. Zie oak artikel 58 van de Staatsreqehng van de
Nederlandse AntiNen, Eon nieuw eiement in do Staatsregehng van Sint Maarten ( sic
oak arhke flI.9 van do Staatsregetmg van Aruba ) s dat: over geschillen wordt
bestist met inachtnemmg van ho andsverordening to stelien regeis”. Onder de
Staatsregelng van de Nederiandse Antilien s nametijk do vraag gerezen of eon
bepaEng van eon Iandsverordenmq, die stelt dat bet onderzoek van de geloofsbrieven
zich niet uitstrekt tot do geldigheid van do ijsten zoals zij door hot hoofdstembureau
zijn openbaar gemaakt, niet in strijd is met de Staatsregeling. Eon dergeiijke discussie
wordt met doze redactie overbodig. In het geval van goedkeuring van geloofsbrieven
van Statenleden die zich na do verkiezingen melden, is de heorsende opvatting dat de
gekozen verklaarde Statenleden zelf over elkaars geloofsbrieven beslissen. Oat is 00k
verwoord n hoofdstuk 2 van hot Reglement van Orde voor do Staten. De b000rdehng
van do geloofsbrieven door do nieuwe eden in plaats van door de ‘oude” Staten”.
heeft ais voordeel dat deze nieuwe eden recent gekozen zijn en geacht moeten
warden het laatst uitgesproken vertrouwen van de kiezers te genieten. In de
Nederlandso Antillen is eon andere interpretatie gevolgd, namelijk dat door do “oude”
Staten do goloofsbrioven behandeld warden. Do vraag of de oude dan wet do niouwo
Staten macten boslissen is eon uitvloeisel van do opvatting dat do Staten eon groep
porsonen is. Dc Staten kunnen oak opgevat worden als eon staatsrechtetijk instituut
dat eon eigen constitutioneet even leidt. los van de personen die door de wet of
staatsrechte!ijke gewoonte geroepen zijn am in Statenverband overleg to plegen en
besluiten van dit nstituut tot stand te brengen. in artikel 54 ( zie ook artikol III, 9 van
do Staatsrogoting van Aruba ) wordt met de Staten de staatsrechtelijke instetling on
niet do congregatio van beëdigdo loden bedoold, Hot is aan het instituut zeif om in
haar eigen Reglement van Orde de bohandeling van do gotoofsbrioven to regelen.
Aldus is gobeurd in hoofdstuk II van het ontwerp RvO.
Artik& 55: Verkiezhigen
Artikel 51 van do Staatsregeling van do Nederlandse Antilten regeit wat hot oorste id
van dit artikei 55 macIt, Do betreftende iandsverordening 5 Ce i<iesverordening.
Dc inhoud van hot tweede lid van dit artikel kamt riot n do Staatsrogeiing van do
Nederlandse Antillen voor, wet in die van Aruba. Do bopaling dat bij landsvorordoning
regels warden gesteld ter bevardering van eon evenwichtig en verantwoard
verkiezingsverloop kan warden gozien als complement op hot voorschrift dat
verkiezingen vrij en geheim zijn zoals artikel 47, tweede lid, voarschnijft. Dc bodoeide
landsverordening zal regels macten stellen, opdat een iedere politieke partij gelike
kansen neert bij het dngen near cc gunst van do iezer. Do ontwero andsveFordenna
Iec::strat:e en financidn Dcl tieke parOen van het and Stnt Maarten steit dat &i000
vcAteke- oarten, d:e eon bij notardie akte vastgeiegde verenigingsvorm hebben
kunnefl cordOn perecistreerci bij bet bcotdstemburee.u i.vrn. deelnarne ear do
verkiezingen, en steit bavendien regeis aan de financidle huishouding van de politieke
partij en beperkingen can de door de partij en kandidaten te ontvangen giften. Het
dod van deze normering van de financidn is het voorkomen van do schijn van
beiangenverstrengeiing en het bevorderen van de integrit cit van palitieke partilen.
Overigens bevat oak het Wetback van Stratrecht verschiilende beoclinoen die ertoe
strekken eon verantwoard uerkeznasverloco te Devorderen. To wiizen vait

bijvoorbeeid op artikel 132 van hot Wetboek van Strafrec.ht van de Nederlandse
Antihen dat luidt: “Hij die bij gelegenheid ec.ner krachtens wettelijk. voorschrift
uitgeschreven verkiezing, door gift of belofte iemand omkoopt om zijn kiesrecht hetzij
niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangE.nisstraf van
ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. Dezelfde
straf wordt toegepast op de kiezer of cc gemachtigde van een kiezer die zich door gift
of belofte tot een of ander laat om koopen.” Ook relevant in dit verband is artikel 136:
“Hij die, bij gefegenheid eener krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven
verkiezing, opzettelijk eene plaats gehad hebbende stemming verijdelt of eenige
bedriegelijke handeling pleegt waardoor aan de stemming eon ndere uitslag wordt
gegeven dan door de wettig ingeleverde stembiljetten zou zijn verkregen, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden,”
Artikel 56: Afleggen eecl of be(ofte door Statenleden
Do tekst van hot in artikel 56 opgenomen eedformulier voor de eden van de Staten is
hetzelfde als opgenomen in artikel 52 van de Staatsregeling van de Noderlandse
Antillen en in artikel 111,11 van de Staatsregeling van Aruba.
Artikel 57: Voorzitter, ondervoorzitter, griffier
Volgens artikol 56 van do Staatsregeling van do Nodorlandso Antillon worden do
voorzitter en de ondervoorzitter van do Staten nog benoemd door do Gouvorneur, In

do afgelopen jaren zijn binnon de parlementaire democratic ontwikkelingen geinitleerd
goricht op een daadworkelijk van do rogering onaf’hankelijk functioneren van de
Staten, Deze ontwikkolingen zijn deels vertaald in do Staatsregeling van Aruba.
Volgens artikel 111,12 eerste lid, worden do voorzitter en de ondervoorzitter van do
Staten op zijn voordracht benoemd bij landsbesluit, Ter vervolmaking van do
onafhankelijke positie van de Staten is in bet eersto lid van artikel 55 geformuleerd
dat de Staten geheol zelf uitrnaken wie voorzitter en ondervoorzitter wordon, Een en

andor is uitgowerkt in hoofdstuk 3 van het ontwerpRegement van Orde voor de
Staten.
Het tweede lid van dit artikel regelt wie bet voorzittersambt bekieedt in de
periode tussen de vorkiezingen en bet stemmen door de nieuwe leden van do Staten
nadat zij zijn beedigd. Do voorzitter is een bolangrijko porsoon voor het goed kunnen
functionoren van do Staten, Dogeno die volgens deze bepaling als voorzittor fungeort
heeft ala voornaamste taak de eorste vergadering, waarin alsdan do benoeming van
do voorzittor en de ondervoorzitters aan do orde zal komen, bijeen to roepen. Doze
regeling is afkomstig uit bet Antilliaanse Staatsrecht: artikel 56, van de Staatsrogeling
van do Nodorlandse Antilion, Hot derde lid bopaalt: do Staten benoemon, schorsen en
ontslaan bun Griffier en is eon overname van artikol 57, oorste lid, van de Antilliaanse
Staatsregoling en artikel 111,12, derde lid, van do Staatsrogeling van Aruba. Hot derde
geeft oen extra incompatibele functie met die van Statenlid aan, Dat geldt 00k voor
hot porsoneol van do griffie.
Cm do onafhankolijkhoid van co Staten to bonadrukkon is later aan artikel 57
van do Antilliaanse Staatsregeling een tweede lid toegovoogd. Do rochtspositio van do
griffior moot bij landsvorordoning wordon geregeid. In dit vorband zijn aan artikol 57
va dit ontwerp een vijfde en zesde lid toegevoegd. Ze regolen dat allo aspecten van de
rochtspositie van de griffier van do Staten van Sint Maarten on van bet
gruff eporsoneel wordon geregold bil landsverordening.

ArUkel 58: Bezodging en pensioen Statenleden
Arhkel 53 van do Staatsreqenç van do Nederlandse

Antdien neceeft dat do
schadoloossteihnç, do vorgoeding ‘jeer reis en verbiijfskosten, aismedo hot pensioen
van do loden van do Statt.n bij landsverordening worden geregold, In tegensteNing tot
do situatie in do Nedoriandso Antillen hrbbon do loden van do Staten van Slot Maarten
eon volledige dagtaak Hot land Slot Maarten kent, evenals hot land Aruba, siechts één
nestuursaag. Dc oeidelke voorzieningen veer eden an do Staten behoevon niet
veer ail eden hetzelfde to zgn. Zn ken can tracoevoorzitters en aan do voorzitter ceo
extra tcelage worden uorloer:d, Do fermuiering ‘regel:ng bI iandsverordening maakt
delegatie rnogolijk
Do hoofdzaken van do bezoldigng en overlge geldefijke
voorzioningen dienen ochter bij iandsverordoning met eon gokwalificeorde
moorderhoid to wordon vastgestol.d.
Artikel 59: Ontbinding Staten
Dc materie van de ontbinding van de Staten s geregeld in artikel 66 van do
StaatsreQelinO van de Nederlandse Antnlen, De waarhorg dat de Staten tussentijds
kunnen worden ontbonden met do zekerhoid dat do nieuw gekozen Staten binnen een
bepaalde termijn bijeen moeten komen, is in hot voorgestelde artikel 59 gehandhaafd
In hot eerste lid van artikel 59 is do formulering bij landsbesluit gekozen, omdat
daarmee het felt dat ontbinding onder ministeriele verantwoordeNjkheid valt, beter tot
uftdrukklng komt Volgens de Antilliaanse Staatsregeiing ontbindt de Gouverneur de
Staten nog. In hot tweede lid van artikel 59 vervalt de in de Staatsregeling van de
Nederlandse Antillen voorkomende opdracht em bnnen een vooraf gestelde termijn
nieuwe Staten to kiezen, Het bepalen van een termijn waarbinnen verkiezingen
moeten plaatsvindon is immers niet nodig als vaststaat dat binnen drie maanden na
hot ontbindingsbesluit de nieuw gekozen Staten moeten samenkomen, Hiermee wordt
aangesloten bli de praktijk em do entbinding steeds op termijn te doen geschieden en
Met met ngang van de dog waarop het ontbndngsbeslut s gevallen. Hiermee wordt
aangesioten bij de Staatsregeling van Aruba en bij artikel 64 van de Grondwet. AllerIei
zaken kunnen op deze wijze nog worden afgedaan door de Staten die op deze manier
bovendien in functie blijven veer hot geval zich bijzondere omstandigheden voordoen,
ContinuIteit van bestuur is dan gewaarborgd.
Hot viordo lid van artikel 66 van de Staatsregeling van do Nederlandse Antillon
is niet overgenornen
dot gebeurde oak Met n. do Arubaanse Staatsrege!ing. Artikel
m’ae d do eoehe”ne a ar u’ke 04
o
Zr’
ed I
So
uepaiing voorziet in de megelijkheid dat het zttende parlement de zittingsduur van
hot velgende pariement aanpast. in hot goval van artikei 66, vierde lid, van do
Antilliaznse Staatsrogeiing kan do periodo kertor warden gemaakt dan do
vuorgeschroven vier jaar. Ingevolge artikol 64, vierde lid, van do Grendwot kan do
periodo langer zijn dan do voergeschreven vior jaar,
o:eoa
Cs .o ef&Ja-e4
verde
van cc Gronewet Msnoa op e nornen
do Staatsregekng, of do tooiichhng
racer can to yeller ndien doze boom
riot vordt ovoruennymon (Brief van do
sfaatssecre.taris van 57K van 2 juni 2010 can do Gevolrnachtigde Minister van do
Nedorlandso Antillen). Besloten is hot voorstei riot ever to nornen. Hot door do
Nodorlandse grendwetgever geachto voordeel van hot aanhouden van eon vast tijdstip
in hot jaar veer hot aantreden van eon nieuw parlemont weegt niet O:.P tegen do extra
be oaring veer net dornocraOscn svsteem em vast to steken welko zitbngsooncoo
veer do neuwo Staten. Goet op de acer kerto ooriode Me staat veer hot
edoifje
.
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aantredan van de nieuw verkozen State nieden uerdient bet aanbeveling vocraisnog at
te zien van daze mogeii1kheid
Artikel 60: Vergaderiegen Staten
Dc Staten vergaderen altijd ri hat openboar. Dit uitgangspunt steat in afle consbtuties
van hat Koninkrijk ( zie artikel 60 van de Staatsregeling van de Nederlandse Antihen
en artikel 111,15 van he Staatsregeiing van Aruba en artikel 66, eerste lid! van he
Grondwet ). bet Regiement van Orcie voor de Staten werkt in hoofdstuk 13 het tweede
Hd van bit artikel, he vergadenna met gesioten deuren, oft. Nadat he deuren o
verzoek zijn gesloten bepalen be Staten, met een gekwalificeerde meerderheid, cC cia
vergadering al dan niet in de openbaarheid zal geschieden.
Artikel 61: Quorum
In overeenstemming met artikel 62 van de Staatsregeling van de Nederlandse Antil!en
en artikei 11116 van he Staatsregeling van Aruba wordt in het eerste lid van dit artikel
voor be beraadslagingen en he besuitvorming can quorum vereist, Anders dan in he
Staatsregeling van be Nederlandse Antillen wordt niet gesproken over be helft van het
aantal eden, maar over he heift van bet aantal zitting hebbende leden; er wordt
rekening gehouden met vacatures.
De laden stemmen, overeenkomstig bet derde lid, zonder last of ruggespraak
met hen door wie zij zijn gekozen. Uiteraard mogen he eden overleg plegen met hun
achterban, Het is echter niet mogelijk om aan een lid een naar hat staatsrecht bindend
mandaat te geven.
Nadere regels over bet houden van openbare vergaderingen van he Staten en
omtrent he procedures met betrekkng tot
bet stemmen ( bij handopsteken,
hoofdelijk ) zijn opgenomen in hoofdstuk 9 van hat ontwerp van het Reglement van
Orde voor he Staten.
Artikel 62: Vragenrecht
Het individuele vragenrecht van Statenieden komt ;n vale parlernentaire steisels veer.
In hoeverre is een mnster verpiicht te antwoorden op vragen van individuele eden?
Artikel 65, tweede lid, van de Staatsregeling van be Nederlandse Antillen bepaait dat
be Ministers aan he Staten be verlangde inlichtingen geven, waarvan hat verlenen niet
stnjdic ken warden geoordeelb met hat belang van- bet Koninkrik of van he
Neberiandse Ant!ien. DiE voorschrift zoo zo kunnen warden uitgeiegb dat aiieen be
Staten als geheei een recht op vragen hebben en niet bet individuele Statenlid, Naar
ongeschreven NederlanbsAntiiliaans staatsrecht, no bus opgeschreven in artikel 60
(
zo 00k in be Arubaanse Staatsregeling, artikel 111,17 ) kan men verdedigen bat be
rogennq verpcht s cm een ndivbueej Statenlib be gevraaqde ir’formatie te
verscbatten. Eon en ander 5 uitgewerkt in artik:ei 63 van net ontwerp van bet
Regiement van Orde voor be Staten. Dc.-t geat aryan cit dat can indivibuoei Stateniib,
cok zonder toostemming van d•e Staten,. vragen kan stellen aan can of meer ministers,
altijb via be voorzitter. bet ontwerp RvO geeft aen be voorzitter van be Staten bet
recht cm vragon net door to zende n cm in hot tweerJe tib v.an ardike! 63 RvD
minfsior(co bc-antwcorien vragen on verzoeko-n
3onoemdo macnan.
cm.
iniichtincen, echtor: aitijd vi2 be vocrzitter. Hat Antiiiiaanse recht kent. op Staten
niveau bus be passieve in.formatiepiicht on niet be actieve intormatiepiicht zoals
nivoomceeld in be Nederiandse Gemeentewet opgenomen,

Dc red ike termijn wacrop geantwoard moot warden hanqt van de ( poHtieke
ornstandigheden at, ken minister is niet verplicht vragen te beantwoorden indien het
antwoord strijdig kan warden geoordeeid met het belang van het land Sirt Maarten of
van bet Koninkrijk. ken belangenafweging is derhalve noadzakelijk. Dc betreffende
minister zai aan de Staten duidelijk macten maken wat zijn beweegredenen zijn zich
to beroepen op deze verschoningsgronden. Dc Staten zullen in de praktijk macten
uitmaken of in ieder concreet gevai cen beroep van een bewindspersoon op deze
verschoningsgrand hem/haar kan vrijwaren voor consequenties.
Artikel 63: Verschaffen inhichtingen door ministers aan de Staten
Het eerste lid van dt arttkel regelt hot recht van mnisters om vergaderingen van de
Staten hij te wanen oak zander daartoe te zijn uitgenodigd. “Hebben toegang tot de
Staten” verwoordt de praktijk beter dan de zinsnede “hebben zitting in de Staten”
zoals die wordt gebruikt in artikel 65 van de Staatsregeling van de Nederlandse
AntIlen, Het duale samenspel tussen ministers en Statenleden komt beter tot zijn
recht met de farmuiering van het voorgestelde artikel 60, dan met de zinsnede
“hebben zitting in de Staten en hebben alsdan slechts een raadgevende stern
Het
tweede lid van dit artikel sluit aan bij het tweede en derde lid van de Antilliaanse
Staatsregeling waarin op een enigszins uit de tijd zijnde manier bet vragenrecht en het
recht van interpellatie zijn uitgedrukt, tn de Staatsregeling van Sint Maarten is het
vragenrecht geformuleerd in artikel 61, zie hierboven. Het recht van interpellatie is
apgenomen in artikel 63, tweede lid en uitgewerkt in artikel 62 van het ontwerp RvO
voor de Staten. Dc Staten rnachtigen een daarorn verzoekend lid een aangelegenheid
die niet tot de op haar agenda staande onderwerpen behoort, in haar vergadering aan
de arde te stellen. De daarbij betrokken minister wordt uitgenodigd in de Staten bij de
vergadering aanwezig te zijn. Hij kan zich doen bijstaan door personen die door hem
daartoe wjn aangewezen, aldus bet derde id van artkel 63.
“.

Artikel 64: Recht van onderzoek
Hot recht van anderzeek, enquête is in de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen
apgenamen in artikel 82, Het recht van anderzaek moet warden geregeld bij
iandsverordening, de Enquêteregeling, Het enquêterecht is een ingrijpend middel en
wardt pas gebruikt als teikens blijkt dat de andere rechten van de Staten am de
roqering to bevragen of van do regering inlichtingen te verlangen en verkriigen, niet
goed function eren, Het enquêterecht is eon van de zwaarste controlemiddelen van de
Staten. Dc Enquêteregeling van bet land de Nederlandse Antilien dateert van 1948 en
is go baseerd op de Nedorlandse wet ult 1850. In 2008 is in Nederland eon Qohi
neuwo enauktowet n working getrecen omdat dc bestaande wet, ordanks
verscoilonae wozigngon. op tai van norton oncude1i1k was. Do ontwero
:?odsverardoninq ena.ubteregoiinn van Oct and Sint Maarron is geoa500rd on de
recerlte Neceriandse wer,
Artikel 65: Immuniteit leden
Daze bepaling inzake do immunitoit van laden van do Staten, do ministers en andere
nersanon die deelnemen aan do beraadsiagingen bovat inhaudelijk hetzeifde ais in
artikel 64 van do Staat.srogeling van de Nederlandse Antilien is geregeld.. Do
commissies die in hot Antilliaanse artikel nag antbrokon zijn wel opgenomen in bet
artikel
voorgostolde
omdat
veol
65,
boraadslagingen
tegenwoardig
in
cammissiovorband plaatsvindon. Dc imrnunitoit goldt niet voor deelnemors aan

tr. ctieverqaderlnge n en ook niet vnor den
Staten zdn ingesteid, doch niet als officidie
qeldt slechts voor degenen, die door eon
aangewezen am aan de beraadslagingen dccl

van cornmissies, die weliswaar door do
Statencommissies worden gehoord. Zij
minister, Statenlid of de Staten zijn
to nemen,

ArtIk& 66: Regement van Orde
Do volksvertegenwoordiging, tie Staten functionoren gehee onafhankelijk van tie
regenng en bepalen zelf, met in achtneming van hot daarover gesteide in de
Staatsregeting, hun wijze van functioneren. De Staten steilen daartoe hun cigen
Reglement van Orde vast. Dt Regement ardent en regelt flet functioneren van de
volksvertegenwoordigmg en haar eden, de vergaderingen, de commssres, hot
voorwttersch ap, do toepassing en gebruikmaking van do haar toekomende
nstrumenten en bevoegdheden am de regenng te contrmeren en am de roi van
meclewetgever adequaat te kunnen speen. In hot Regiernent worden regeis gesteld
ten aanzien van de bedrijfsvaering van do Staten. Het wordt openbaar gemaakt op
dezelfde wijze als waarop andsverordeningen bekend warden gemaakt,

Artiket 67: Voorstaan betangen SInt Maarten
Zie ook artikel 80 van do Staatsregeling van de Nederlandse Antillen, Dc Staten zijn
bevoegd do belangen van do Nederlandse Antillen voor to staan bij de Koning, do
Staten Generaal en bij do Gouverneur. De Ellandenregeling kent in artikel 26 een
dergelijke bevoegdheid toe aan do eilandsraad. Voigens artikel 67 kunnen de Staten
tie belangen van Sint Maarten voar staan bij de belangrijke Koninkrijksorganen, de
Koninkhjksregering en de Staten Generaal. In dit artikel wordt do Gouverneur niet
meer genoemd. Dat ijkt iogisch orndat mag worden aangenomen dat het n do
Staatsregeling van do Nederlandse Antillen gaat am de Gouverneur a!s
Konmkrijksargaan, wens positie in die zin wordt afgedekt door do Kon!nkrijksregering.
immers kan de Gouverneur as Koninkriksorgaan met n de plaats treden van de
Koninkrijksregering. Het voorschrift is een overname van artikel 111.22 van do
Arubaanse Staatsregeling.
Artikel 68: Onderzoek van petities
Artikel 24 van de antwerpStaatsrege1ing regelt als grondrecht hot recht am schriftelijk
verzaeken in te dienen bij het bevaegd gezag, Dit recht haudt in dat een ieder
onbelemmerd zich schriftelijk tat het bevoegd gezag kan richte n (zie de taelichtino op
hot recht van petitie). Het derde lid van dat artikol is nieuw, en bevat eon
antwoordplicht.
Artikel 56 eeft nvu!inc aan tie srmiing dat overheidsorganer., dus zeker oak
do Staten :e alien bjde cii haar hnnenkcmende schnfteiijke verzoeken niet aieen
moot bekijken, maar oak n oehandeiin.g nemen. In artikel 12 van hot antwerp var hot
P.oHement van Drde voar ne Staten s oe-nomen dat ne comm’sse voor do
Dnr’en
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ALGEMEN RKENKAMER, OMBUDSMAN EN VASTE COLLEGES
VAN ADVIES

Dit hoofdstuk bevat bepalingen aver do verschillende permanente colleges die naast
do Staten en do regoning een essentidle ral in het staatsbestel van hot Land Sint
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Maarten spelen, Het zijn do Raad van Advies, do Algemene Rekenkamer en de
Ombudsman am Hoge Colleges van Staat en do vaste colleges van advies, waaronder
in elk geval wordt gerekend: do SociaalEcanomische Rad, In de Staatsregeling van
do Nederlandse Antillen kcmen in hot derde hoofdstuk voorschriften voor met
Detrekkmq tot de Read van Advies. EenAlgemene Rekenkamer en een Ombudsman
ent do Staetsrea.ehng van de Neaerlandse Antillen niet met zoveel woorden, Vei
voorziet artikel 134 van die Staetsregeiing in een onafhankelijk orgaan belast met bet
toezicht op de besteding van de geidmiddeien. Ook bevat de Staatsregeiing van do
Nederiandse Antdlen geen bepahngen met betrekkng tot do vaste colleges van adves.
Dc opzet van do adviescolleges in dit hoofdstuk is gerelateerd can de opzet uit do
Staatsregeling van Aruba, hoofdstuk IV.

I, Dc Road van Advies
Artk& 69: Horen Raad van Advies
Do Raad van Advies adviseert de regering en de Staten over wetgevng en bestuur.
Het dod van de advisering door de Read is kort gezegd de verbetering van do kwahteit
van de wetgeving en bestuur. Do Raad is adviseur van de regering; hij neemt niet zelt
nitiatieven tot ontwerpen van eon landsverordening; hij is niet do beslissende
instantie. De Raad is do laatste algemene adviseur van do regering en bij initiatief
voorstellen tevens do laatste adviseur can de Staten, De Read is onafhankelijk. Do
deskundigheid van do Raad ligt vooral op het vlak van het juridische, hot algemeen

bestuurlijko en do wetgevingstechniok.
Do werkzaamheden van do Raad van Advies van de Nederlandse Antillen zijn
opgenornen in artikel 32 van do Staatsregeling van do Nederlandse Antillen, Do Read
wordt door de ( constitutionele) Gouverneur gehoord over ontwerpen van
andsverordenngen, nijkswetten, algernene maatregelen van rijksbestuur, verdragen,
iandsbesluiten, houdende aigemene maatregeien etc.
Volgens artikel 69, tweede lid, van de Staatsregeling van Sint Maarten wordt
do Read van Advies door de regering gehoord over alie ontwerpen van
houdende aigemene maatregelen, over
iandsverordening en landsbesluiten,
goedkeuringsvoorstellen van koninkrijksverdragen en over rijkswetten en algemene

maatregelen van rijksbestuur.
Hot derde lid expliciteert dat do Staten do Raad horon over initiatiefontwerpen
voordat zij doze in behandeling nemon. Deze bepaling is ontleend aan do Nederlandse
wet op do Read van State en geeft moor dudelijkheid dan artikel 32, eerste lid, onder
1, van do Neceriands Antilaanse Staatsrege!ing dat bepealt dat de Raad van Advies
door do Gouverneur wordt vehoord nopens die on.twerper van landsverordeningen
cie do Staten can do Gouvernour ten vaststellng hobben aangeboden.”
Hot vierde lid bepaait dat de Raad de re-gering ook op eigen bewening van
advies Ian dien,en en sluit can bij artikel 32, tweede lid, van do Nederiands
Antilliaanse Staatsregeling. In hot vijfde lid wordt bepaald dat do Raad wordt gehoord
in do gevallen dat do iandsverardening dit voorschrift en in alle andere zaken waarin
do regoring dit nodig acht; het voorschrift is ontleend aan ertikel 32, eerste lid, onder
4. 5 en 6 van do Nederlands Antiiliaanse Staatsregeiing.
Artikel 70: Samenstelling Raad van Advies en incampatibiteiten
Ce kead van Adves van Si.nt Maarten tot vhf eden, do vicevoorztter daaronder
begrepe-n. Ce Gouverneur kan bet voc’rzitterscnap van do Raad bekieden, zo dikwijls

hij dit nodig oordeelt, Hier wordt de constructie gekozen zoals die aitijd voor de
Nederlandse Antillen gegolden heeft en zoals in artik.el 28 van de Staatsregeling van
de Nederiandse Antillen is neergelegd. Dc Staatsregeling van Aruba wijkt van doze
constructie af. Dc Gouverneur van Aruba is geen voarzitter van de Raad van Advice,
Eveneens conform de Antiiliaanse regeling is gekozen voor de mogeiijkheid van
benoeming van buitengewone leden van de Raad van Advice, onder meer ter
vervanging van do loden. In de ontwerp landsverordening Ra.ad van Advies is tevens
bepaald dat de staatsraad van Si.nt Maarten in de Raad van Str.te van het Koninkrijk
tevens buitengewoon lid van de Raad van Advies is. Op deze wijze ken de expertise
over en woer worden benut,
Het derde lid regelt dat de vicevoorzitter en de vier avenge loden bij
landsbesluit worden benoemd. Zij worden benoemd voor een peniode van zeven jaren
en kunnen worde n herbenoernd. Dit lactate is opgonom en orn do continuiteit to
bevorderen, Schorsing en ontslag van do vicevoorzittor, loden en buitongewone loden
wordt bij landsvorordening geregeld.
Om de onafhankelijkhoid van het landsb€stuur to waarborgen bopaalt hot
vierdo lid dat do rechtspositie •an de vicovoorzittor en de ledon van de Raad bij
landsverordening wordt geregold. In tegenstelling tot do Staatsregeling van do
Nederlandso Antillen gaan hot vijfde, zesdo en zovonde lid uitgebreid in op do met hot
lidmaatschap van do Read incompatibelo functies. Hot zevendo lid geeft de wetgevor
do mogelijkheid do incompatibiliteiton uit te broidon, Op grand van hot achtste hd
geldt hiervoor eon verzwaarde procedure.
Artikei 71: Inrichtinq en bevoegdheden Raad van Advies
Met inachtneming van hot eerste lid van dit artikel is do ontworplandsvorordening op
do Raad van Advice opgostold. Hiorin zijn rogols opgenomen met betrokking tot do
inrichting en do taken en bevoogdheden van de Read, In hot ontwerp zijn ook andero
dan in artikol 69 genoemde taken en bovoegdhodon opgonomon, Hiervoor wordt
verwezon naar do twoede paragraaf van do ontwerplandsvorordening Raad van
Advice,
Artikel 72: Afleggen eed of b&ofte door eden Raad van Advies
Dc tekst van do cod welke do vicevoorzitter en loden in handen van de Gouverneur
aflcggen is overgonomen uit artikel IV,4 van de Staatsrcgeiing van Aruba, Do tekst is
ingckort in vergelijking tot artikel 30 van do Staatsregoling van do Nedenlandse
Antillcn,
Artikel 73
Dezo bepaling is gebaseerd op artikel 31, cerste lid, van do Nedeniands Antilliaanse
Staatsrcgeiing en sprcckt voor zich,

Artikel 74: Algemene Rekenkamer
Do Staatsregciing van de Ncdcrlandse Antilien kent niet eon apart hoofdstuk over do
colleges van advice, Dc insteiling, taken en bevoegdhoden van do Algemene
Rekenkamer van do Nedenlandse Antilien zijn gcbasecrd op artikel 134 van do
Staatsrcgeling van do Nederlandse Antillon en uitgoworkt in dc Landsvcrordcning
Algemene Rekenkamor van 1965, Vanwege het grate bciang van hot college wordt in
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dit ontwerp do Algemene Rekenkamer uitdrukkokjk genoemd. Hot voorgestolde artikol
74 sluit aan hij artikel IV5 van de Staatsregeling van Aruba en do AntiWaanse regekng
daarorntrert. De Aigemene Pekenkirer is belast met bet cnderzoek naar do
doeirnatighed en de rechtmabgheid van do ontvangsten en nitgaven van hot and.
Artikel 75: SamensteVing Algemene Rekenkamer’
Waar do benoerningsprocedure van do loden van do Algemene Rekenkamor in do
Nederandse Antillon in do Landsverordening 2002 is geregeld, geoft artikei 75,
evenals artikel !V6 van do Arubeanse Staatsregeling, aan de benoemingsprocedure en
ontslagname eon constitutioneel karakter Hiermee wordt beoogd de onathankehjkheid
van do Algemene Rekenkamer verder te waarborgen, die essentieei is voor bet good
functmneren van dat orgaan. Voigens een eerder ontwerp werden de loden van de
Rokenkamer voor bet even benoemd, Mede met bet oog op bet voeding houden met
nieuwe ontwikkelingen is bij nader inzien gekozen voor eon termijn van zeven jaar, in
un met de regeling van do Raad van Advies, Do voordracht voor het idmaatschap
door do Staten kan aHeen met gekwalificeerde meerderheid worden vastgesteld. Dit is
geregeld omdat do beKleders van eon dergolgk ambt boven de partgen moot staan.
Het vierde lid verwijst naar de artikelen 9 en 10 van de ontwerp
iandsverordening Algernene Rekenkamer. Hierin staan alle gevaHen aangegeven
waarin do eden al dan niot op eigen verzoek, door hot Gemeenschappelijk Hot van
Justitie kunnen worden geschorst en ontslagen. Door do schorsing en het ontslag in
handen to geven van de onafhankelijke rechter, wordt do onafhankelijkheid verder
bevordord, Dc rechtspositie van do eden van de Algemene Rekenkamer wordt
overigens geregeld bij landsverordening.
Dc regeling van de met de functie van voorzitter en lid van de A!gemene
Rekenkamer incompatibele funches heeft plaatsgevonden doordat tet zesdo lid van dit
artikel 75 artikel 70, vijfde, zesde, zevende en achtste lid, van overoenkornstigo
toepassing verklaart. Die bepalingon regelon do onvorenigbaarheden voor do leden
van do Raad van Advies, Zie de toelichting op artikel 70,
Artk& 76: Inrichting en bevoegdheden Algemene Rekenkarner
Hot eerste lid bepaalt do inrichting on de bevoegdheden Hj landsverordeninq worden
geregeld. Dc wetgever kan, voigens net tweede bd, revons bepalen dat can de
Algomeno Rekenkamer andere taken dan do in artikel 74 genoomde takon, worden
opgedragen Do ontworpDandsverordening Algomone Rokenkamer voor hot land Sint
Hearten is grotendeels gebaseerd op do geldende Landsverordening Algernene
Rekenkamor Nederlandse A.ntillen 2002.
Artikel 77: Afleggen ced of belofte door loden Agemene Rekenkamer
Dc loden logger in harden van do Gouverreur de eed of belofte at.

Artiket 78: Ombudsman
Dit artkei yormt do basis voor hot nieuve nsrra,vtvarr do Ombudsman, Aaroegeven
oorOt ,vat do hoofdtaaK s var oe Ombudsman, bet no verzcek of uit oier- bewegina
door v-an ondeizook near gedragingon van bestuursorganen. Do Dmbudsma.n is
internationaal inmiddels eon erkend instituut on daarom -ook neergelegd in doze
ontwerpconstitutie.. Anders dan in de Grondwet is ook do benoemingstermijn

constnutmnee verarierci, Ge<ozen s oOr ocr Denode van zeven ;aar. conform tie
loden van do Raad van Advies. met do mogelijkheid van herbenoeming veer één
termijn. Do taakuitoefening brengt moe dat do onafhankehjkheid van do Ombudsman
diont te zijn gowaarborud. In artikel 78 wordt cek do kern van rechtsposibe van do
Ombudsman geregeid. in de ontwernVandsverordenins Ombudsman wordt do
onafhankeliikheid van do Ombudsman uitgewerkt zjn de ontslaggronden en ronden
voor schorsing opgenornen, ovenals bopaflngen over do bevoogdheid en workwijze van
do Ombudsman.
Van groot boan s dat arkei 127 van dit ontworo aan de Ombudsman eon
bijzondere teak toebedeelt, namehik als “qeweten” van tie Staatsregeling n bet kader
van abstracte constitutionele toetsing (zie daarvoor het algemeen deel, aismede do
toehchting op artikol 127).
4. Over/ge bepalingen

Artike) 79: Vaste colleges van advies en bijstand
Onder de werking van dit artikel vallen niet commissies of coheges van tijdelijke aerd
of ambteliike commissies. die bewindsheden of hun ministers adviseren, In
tegenstelllng tot artikel 79 van de Grondwet !aat dit artikel geen delegatie toe.
Arbkel 79 van dit ontwerp rnaakt n elk geval de instelung en inrichting bij wet
van een veer de sociaa economische ontwikkeling van het land Sint Maarten
onontbeerlijk adviescoilege mogelijk: de Sociaal Economische Read, de SER. Dc SER
s. zoals gebruikeiijk n de Nederiandse Antillen en Aruba, tripartiete samengesteid.
Naast
vertegenwoordigers
van
werkgevers
en
werknerners
worden
drie
vertegenwoordigers van de regering benoemd.
Do inrichting, samenstelllng en bevoegdheid van dit adviescollege is geregeld in de
ontwerpdandsverordenina Sociaal Economsche Read. Dit ontwerp is gebaseerd op do
Nederiands- Antillicanse en Arubaanse iandsverordeningen regelende de insteiling van
de SER. Dc leden van de SER leggen geen eed af.
Artikel 80: Openbaarmaking van aduiezen
Do Staatsrege!ing van tie Nederlandse AntWen kent geen regeling met betrekkino tot
de openbaarhed van do adviezen van tie in dt hoofdstuk qenoemde colleges. Arbkel
80 van do Grondwet bevat wel eon regoling terzake waarop bet voorgestelde artikol
78 is gebaseerd. Andors dan in artikol 80 van do Grondwet is in dit artikol 80 niot
voorzien in do mogelijkheid van delogatlo.
Medo met bet cog on bet puhiieke debat is op-enbaarmaking van do adviezen
utsangspunt van do beoaiir’a. In artikei 25a verde I’d. en. artikel 25b, derde Id, van
do Wet op do Read van State en artikol 10 van do Wet cpenbaarheid van bostuur is
voorzien in g ovallon van achtorwege laton van openbaarmaking. In do
ontwerpIendsverorden.in
Raad van
Ad’ leo en do ontweroiandsvercrdenna
opencoarhert van Destuur zhn deze beperkincen 0000nornen,. conform tie Noderiandse
regeling.
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Artikel Si: Wettelijke regelingen

Pet eerse artikei van dit hoodstus geeft cnn c-verzrcht van aim netteiiike reeheen
in net iana Sint Maarten Debnpa!nn s cue opboiie ontleend can ertikef I van La
nthhaarse Staatsregehng. toegesuitsr no de Snt-Maartense situate, Toeaevoead din
ccii ainemene verwgzno naar mooeirLe underline regelingen, ai don met bi nikswet
vastgesteid, aismede de eenvormge landsverc,rdeninqen en verordennaen var
openhare chamen as eOoeid in artikel 97 en zeifstandge bestuursoranen ais
bedoed in artike 98.

2, Lands verordeningen, ceo eerie/ge fandsverordeningen, Ian dsbesluiten, houdende
algemene moo tre ge/en en ministeriële rege/ingen
Artikel 82: Vaststeflen van Iandsverordeningen
Artikel 67 en volgende van de Staatsregeiing van de Nederlandse Antillen geven de
hoofdlijnen van de procedure van de totstandkoming van landsverordeningen aan
zoals die plaatsvindt in overleg tussen de Gouverneur, lees de regering van de
Nedertandse Antilten en de Staten. Deze artikelen kenmerken zich door de opname
van de teksten van de formulieren van aanbieding, kennisgeving etc. In deze
Staatsregeiing is de wetgevingsprocedure opgenomen in de artikelen 82 tot en met
90. Dc formutieren van eanbieding en kennsgeving zijn niet meer opgenomen.
Niet de term ‘vaststeiling” in arhkei 82 wordt geduid op het wetgevingsproces
as geheet. In de Nedertands Antilhaanse Staatsregeling wordt de term “vaststelling”
echter gebruikt voor de ache van de regering na de goedkeurfng van bet ontwerp door
de Staten, in het Koninkrijk is het gebruikelijk om hiervoor de term “bekrachtiging” te
gebruiken: de regering dient een ontwerp van andsverordening in, de Staten keuren
bet ontwerp goed (of in Nederland: nemen aan) c-n de regering bekrachtigt. In dit
ontwerp is ervoor gekozen om de in bet Koninkrijk gangbare terminologie te gebruken
lee oak arNket 83).
Artikel 82 vormt de basisreget van bet democratische, op de wit van bet yolk
gebaseerde, staatsbestei van het land Sint Maarten: de wetgevende macht wordt
uitgeoetend door de regering en de volksvertegenwoordiging, de Staten gezamenijk.
Door samenwerking tussen Staten en de regering komen iandsverordeningen, tot
stand, Dc hier in de Staatsregeling genoemde landsverordeningen worden in de
juridische dogmatiek wetten in formele zn genoemd, dit ter onderscheiding van
andere besluiten met een reg. gevend karakter zoals Iandsbesluiten, houdende
algemene maatregelen of ministeride regelingen,
Artike] 83: Bekrachtigen van !andsverordeningen
Voigens artik& 18 van de Staatsregeiing van de Nederlandse Antillen stelt de
Gouverneur, na verkregen goedkeuring van de Staten, de Iandsverordeningen vast. In
de Grondwet en La Arubaanse Staatsregeiinq is gekozen veer de term “hekrachtiginq”
-in igouverneur, A’tke- 83 -jan dccc cntwers-StaatsreaeIinq net dat La
cekracrtgrrn van cntwerpen van annsverorlening door de reaenna gesce:edt ra
uerkrecen goeoseunng of no ‘,-c-conacn-t van de Staten. Dc term bekrachtiaunc
oekozen en-dat cc in de Staatsregeinc van de Nederan,cse i-nt: er nvehCnreie’de term
“vaststeing’ in bet spraakgebruik tot anig misuerstand aanieicing zou Lijnne-n a-even,
ole
e :e:ee
g a cc es
5
o
van -in andsvercrdenn, rear met name c-rn bet rechtsge—ioig- dat door La
b-ekracritning ntreedt: bet antv’erp ‘Ian andscenrcienna erknjgt kracht van
ands’ierordening. adus ook artikei 83,
‘

‘

‘
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Artikel 84: Indien en van ontwerpen van anthverordening
Dc Staatsregeling var• de Nederlandse Antillen qaat er in artikel 68 vanuit dat
ontwerp lan•dsverordeningen roar de Gouverneur ter goedkeurinq can de Staten
warden aanaeboden, Dit artikel geeft tevens de tekst van het aanbiedingsformuiier
can.
Artikel 84 gaat aryan tat dat de reaering de ontwerpen van iandsverordening ndmnt
nij de Staten ter goedkeunng. Dc
ndiening ciebeurt met een specfiek
aanbedinastormuier dat aedacitekend en ondertekend wordt door do Gouverneur.
Vergelijk in Nedorland de Koninkiijke boodschap. Voordat de rogoring een ontwerp van
Iandsverordening indient bij de Staten wordt advies govraagd aan do Raad van Advies
aldus het tweede lid, Op dit advies reageert de regering in een nader rapport, Nh de
tndiening door do regering van hot ontwerp van landsverordening worden tovens het
advies van do Raad van Advies, het nader rapport en eventueeh andere adviezen
overgehegd
Artikel 85 Recht van inftiatief
Hot recht van initiatief van de eden van de Staten, dw.z, net recht van een of nicer
leden van do Staten am eon ontwerp van andsverordening voor behandehing en
goedkeuring bij do Staten in to dienen is neergeiegd in dit artikel,
Volksvertegenwoordbghngen in hot Koninkrijk hebben van oudsher hot recht van
initiatief, Voor do Staten van de Nederlandse Antihlen is dit neergehegd in artikel 77
van de Antilhaanse Staatsregehing. Do Raad van Advies verleent ook advies op door de
Staten geinitieerde ontwerpen van iandsverordening. Na goedkeurhng dragen de
Staten het initiatiefontwerp van Iandsverordening voor bekrachtiging voor aan do
regering. Het recht van n$iabef is voor de Staten van Snt Maarten uitgewerkt in
artikel 60 van hot Reglement van orde year de Staten. Het derde lid van artikel 85 is
opgenomen am to voorkomen dat de Staten een landsverordening goedkeuren die pas
daarna door de regering aan do Raad van Advies wordt voorgelegd, zoals dat
gebeurde op basis van do Nederlands Antilliaanse Staatsregeling.
Artikel 86 Recht van arnendement
Artikei 86 regelt hot wljzigen van ontwerpen van landsverordenina, ngedtend zowei
door de regenng ( aerste lid
ais door een of meer eden van do Staten ( tweede bd
Daze materie wordt slechts gedeeiteiijk geregeid tn arDkel 74 van de Staatsregeiing
van de Nederlandse Antiilen. Dat artikel regelt alleen hat recht van amendement van
de Staten van door de regering ingediende antwerpen van iandsverordoningen. Do
bevoegdheid tot wijziging door de regering van haar eigen ontwerpen. mits nag rtiet
door de Staten goedgekeurd, is dan wel niet expliciet geregeld, maar tech WOi steeds
aarwezg qeacht, In navolcilac, var de herz,er.e Gron.dv.:et ( arbkel
1 s dt recht van,
no regerinc in de Staatsrecjeiing van Aruba oogencmen -en nj dus oak in beze
ie’t end Slat Maartnn In bet tweede ii.d s tat recht van
antwero-5 taatsreoeinc var t
an
a
a
e
lnitiatiefontwerp van iandsverordening heart c.q. hebben aanhangig gemaakt, Hat
recht van arnendement is uitgewerkt in Hoafdstuk 10, artikel 52 e.v, van bet
Regie.rnent van orde voar de Staten,

Artikel 87: Intrekking van ontwerpen van landsverordening

Zoiano eon outwore van andsveroroonnc; fliot
goedgekeurd door do Staten kan do
ndenar aryan, do reeer.no
don woi eon f meet eden van dE- Staten
eerste lid
tweene 1 i, not tar goeakeunna ngedtoru]e otwero wear ntrekeen. D!.t
ore old in do Staatsrogedng van de Nedorandse Antilien, oei n do Staatsreeina
van Aruba. Doze reget wndt eveneers wjn ronrIslaa fl ortikel 86 van do Nederiandse
(3 rand wet

Artikei 88 Procedures
Dit artike! schrijft in het eerste lid do wederzijdse kennisgeving van regering en Staten
inzake hun besiuit over ontwerpen van Iandsverordening, voor. Dc Staatsrege!ing van
do Nederlandse Antiben gaat hier 00k vanrut, rnaar formuleert dat anders in do
verschWende formulierenartikelen. Hot tweede lid hegaalt do vorm van de
kennisgeving, cam elijk door tussonkomst van do Gouverneur, in do hoodanigheid van
bet C onschendbare ) hoofd van de regering.
Do kennisgeving van do regering bovat do volgende tekst: do rogoring heeft
hekrachtigd do landsverordon!ng ( tito! ) ‘1 Do kennisgeving wordt ondertekond door
de Gouverneur en door eon of moor ministers modoondertokend,
Do konnisgoving door do Staten !uidt:
Do Staten keuren good de bij hun door do
regoring ingodiendo landsverordening ( titel )“. Hot formulier wordt gedagtekend door
do voorzittor on do griffier.
Indien do regering bezwaar heeft de andsuerordening, door do Staten
goedgekourd, te bekrachtigen, geoft z!j daarvan aan de Staten als volgt kennis:
Do
regering heeft bezwaar om to bokrachtigen do in ontwerp door do Staten
goedgekeurdo landsvorordoning ( titol )“, Hot formufler wordt ondortekend door de
Gouverneur en eon of moor ministers.
indion de Staten hot ontworp niot goodkouron goven zij hiervan met hot volgendo
tormul!er, kennis met do volgende tekst:
Do Staten hebben bezwaar togon do
aoedkeunng van hot bij hem door de regering ingediende ontwerp van
andsverordening ( titel )
Hot formulier wordt ondortekend door do voorzittor on do
gnfflor.
Toegevoegd ten opz!chte van do Antkbaanse Staatsregeling is dat do Staten de
regenng kennis goven over hun besiurt am een ontwerp van iandsverordemng to
anderveroen aan can referendum a! bedoeld in, ort:kei 92 cv. Hoofdstuk 5. paraaraaf
3, voorzet in regefinc- van het raadpiegena referendum, dat wd zoacen een
referendum cc nitiatief van, do Staten.
“

“

“

“.

Artik& 89: Ir*werkingtreding van andsverordeningen
Do bekendmaking- en inwerknotredinc: van, iandsverordenrgen ow andero wetteDke
Cr0
ends ecea”’e eeeo
OCP’ZCrb
do
ardsec’rte ;
rio
:‘w.ee’
on besiuiten oogenomen t. In do
bekendmakino van iandsvorordeningon
Staetsre one var- do Nederlendse Antiiie-n. is do arfkcrdg:ng van ianosverordenincon
(3 32 coeg , ‘-‘c o n.,
c’ cce,o “-‘a “c
a
ozuercnier. dc-or do S:aatsreqeiinq var Sint Hearten
orvoor ooeozon do
to katon van do vorscni(ondo tormuileren niet moor in no constitute zeif oc to namer.
Do afkc-ndinq va-u. uIksvetten en ainemone maatregei.en van rijksoestuur s go.rerteic:
(3 artsei 22 van her Sfatuut
.

‘‘

Artikel 90: Eenvormige Iandsverordenirger
59

‘ct 4ader van net uittreden van Arnba ult bet NederandsAntluaanse
;taatsverbard nçaande 1986, is be Samenwerknqsregelng Nederiandse AntNen en
Aruba tot stand gekomen. Dc Samenwerkingsregetng is cnn onderlinge regehing ala
bedoeld in artlkei 38, ee.rste lid, van het Statuut veer bet Koninkrijk. 8elangrijk
element van de Samenwerkingaregeling is be introductie van de eenvormige
iandsverordening, Veer bepaalbe specilieke rechtsgebieden die verband hielden mat
bet funationeren van bet Gemeenschappeiijk Hot van ustitie dende de eenvormige
andsverordening ala wetteihke basis. In be nraktiik is geen consensus bereikt over be
status van be eenvorrmge iandsverordenina. Bii bet ontbreken van een gezamenlilke
volksver1egenwoordgng wordt er immers niet den regeling vastgesteld. Elk land steit
cnn eigen regeling vast in bet elgen parlement, Er is wel een bijzondere procedure die
ervoor dient te zorgen dat beide parlementen cnn gelijkluidende. tekst vaststellen, tn
bet kader van
be onderhanbelingen omtrent de voortzetting
van
bet
Gemeenschappeiilk Hot van Justibe ala rechtscoilege voor Aruba. de nieuwe landen
Curacao en Sint Maarten en Nederland wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, zijn ook politieke afspraken gemaakt orntrent bet hanteren van be
cenvormige iandsverordening als wettelijke basis voor regelingen die essentieel zijn
voor het functioneren van bet Hof, Hierbij komt kijken dat de basisregeling voor het
Hot is neergelegd in een rijkswet als bedoeld in artikel 38, tweede lid, van het Statuut
en niet in cnn vormvrije onderknge regeling zoals sinds 1986 bet geval was,
Zoals hiervoor aangegeven is bet kenmerkende van de eenvormige
landsverordening be procedure die gevolgd blent te worden tnt vaststeliing ervan.
Deze procedure wjkt af van de normale procedure en taakverdeling tussen regering
en parlement. Deze organen zijn immers niet vrij in bun besluitvorming omtrent de
regeling, aangezien elke wijziging van be tekst dient te worden afgestemd met de
andere landen. Afwijking van be gebruikelijk parlernentaire procedure voor be
totstandkorning van lanbsverordeningen vereist een verankering in be Staatsregeling.
Zodoende wordt de egenl3ke rol van de regering en het parlement n het
wetgevingsproces ook in bet geval van een procedure voor vaststelling van cnn
eenvormge andsverordening, gewaarborgd.
Artikei 90 spreekt dan ook dat bij onderlinge regeling ala beboeld in artikel 38,
eerste lid, van bet Statuut, kan worden afgeweken van de procedure die is beschreven
in paragraaf 2. Dc bepaling is facultatief geformuleerd met bet oog op be
hestenbigbed v-an, be Staatsreqeiing. Politieke overweginger en veranderde
ornstandigheden kunnen in be toekemst be noodzaak van cnn eenvorrniae
andsverordening, cegnemen.. Aisdan a net ncet noodzakeik cm be Staatsregeiing
zef can te passen.
Artike 91: Landebesluiten, houdende algernene maatregelen en ministerdIe
regelingen
Het eerste lid van. bit artikei ceeft de regering be bevoecdha.ic; iandsdesiuiten,
noodende awemene maatreoeien
herna: n.a,ro. vast te steiie-r. ‘-boor
S

vfi

3

Aria tsiL.uteri, h.a.rn. hebb
bet karab’.ter van aigemeen verbind:ende voorsnr:-rten.
Daarnaast kunnen er nog landsbesluiten zijn die naar hun inboud een aicemeen
karakter flebben maar die niet vallen coder de categoric algemeen verbindende
voorschniften, bijvoorbeeld het insteilen van een dienstverlenende instantie; ook deze
dienen. te word-en qeo even. in be vorm van cnn iandsbesiuit, ham,

Indion do regs ring duo
ovorgaat tot hot goven van eon algemoon
vorbindend voorschrift dan WOl zolfstandig eon besluit van algomeno strokking noemt,
zil do rechtsvorm \jn eon Ian,
ejit ham. to kiezen
Naar modern nzicht kunnen zeifstandge hands)besiuiton houdend e aisemone
maatmgelon ovongons siecbts in wtzondorIjke stuahes on bd. wijze van tjdoiijko
voorziening worden vastgestold voor hot vaststollen van aigemoen verbindonde
voors chrifton
Do eersto volzin van hot twoede Id is ontloend aan hot tweede kd van artike!
24 van do Staatsregeing van do r’Jodoriaidse Antillon, Do torminoiogie
krachtens
eon aigemene verordening’ is in artikel 91, tweede lid, echter niet overgenomen,
aangezien deze aanduiding volgons artikel 2 van die Staatsregeiing betrokking heeft
op vole soorten van rogelgeving. Met do aanduiding
krachtens landsvorordening”
wOrdt bodoold aan to gevon dat slochts do formolo wotgover bevoegd is do regering to
machtigen orn bij iandsbesiuit, harm voorschriften to geven die door middel van
straffen zijn te handhaven, Dc tweede voizin van het tweede ltd copt paraflot met hot
derde lid van arttkel 24 van do Staatsregeling van do Noderlandse Antillen. in
togonstolling tot dit derde lid is in artike! 89 niot gokozon voor de formuloring” rogelt
op to leggen straffen” maar voor de formulering
bepaalt” do op to leggen straffen.
Met doze iaatste formuloring wordt duidelijk aangogeven dat de wetgever het regelon
van stratton niet mag dolegoron. Eon systoom waarbij de formele wetgever eon
minimum en een maxtmum strafmaat aangeeft, waaruit vervolgens de regering een
kouze maakt, is niot mogolijk. Hot is niet do bedooling dat do formole wotgevor voor
eon onbestemd aantal govallon togelijk doogatie, zoals toegestaan in het tweede lid,
rnogelijk maakt of voor eon onbestemd aantai besluiten, h.a.m, togelijk de straffen
bepaalt. Eon zogenaarnde “Biankotwet” is niet toegestaan.
Per landsverordening zal do formele wetgever moeten bekijken in hoeverro
delegatto mogelijk moot zijn en per landsvorordening zal hij do stratton moeten
bepalon met botrekking tot voorschriften bij landsbesluit, h.a,m, to geven,
In het vijfde id wordt gesproken over ministeriele regehngen. Hiermee wordt
r-det aan do minister eon zelfstandige bevoegdheid gecreeerd am aigerneen
verotndende regeis to stellen, Pen rmnistor kan n eon ministerioie rogeling siocht
algemeen verbindende voorschriften gevon ter uitvoering van andere voorschriften,
Hot viordo lid rnaakt artikol 89 van toepassing op do bekendrnaking on
nwerkingtreding van iandsbesluiten, ham, Dc iandsverordoning bekendmaking en.
nwerktngtredinq regeit eveneens do beendmaking on
nwerkingtredtng van
andsbesiutton, dam. en van mmisterieie. regeingen.

Artikel 92: Raadp$egend referendum
Daze ‘uaragraaf to c’eginren bd artkei 92. stat argo regels met betreken tot her
raadplegend referendum; daar moo wordt bedoold hot raadpogen van do bovoiki ng op
initiatiof van do overhoid, Terwiji hot land Sint Ma arten eon vertogonwoordigend
stelso irent (Me artik.ei 44), wordt hat wenselijk geacht dat op initiatief van do Staten
aver radar b:’ andsvercmdenng can to sudan beianuriiko beslissincer hot oordao: van
m’ars can WOrCor, ccv raagd fl eon zoenaamd raadpieaend referendum
he
instrument vcor do Staten wordt boschouwd as eon woikome aanvuiing op do
representatieve democratic on eon middol cm do inviood van do kiezors op hot beloid
to vergroten. Met eon raadclogend referendum kunnen do Staten do kiozers actief

DetreKken Eu
do pobi;ekf- zaak en daarmoe- her debat over zaken van
jemeencehaooeunk beiano sbmuieren. Eon door de Staten e Vnit:dreo rofernum ken
noedo duenston bewijzon ten aanzue n van onderwerpen waarover do menungon on
opvat:tingen dwars door die van do in do Staten vert.egenwaordigde poiitieke partijen
heen lopen. Doze voordelon wogon niet op tegen mogoiijke nedelen van hot
raedplogende referendum, zoals het risico van politick strstegsch gebruik door de
Staten, Mochten do kiezers niettomin in eon voorkomend qeval tot eon dergelek
nnrdeel komen, dan zal dit tot utdrukking kunnen komen in hot sterngedrag bi do
verkiezingen. Er s vooralscoq met veer qekozen cm in at ontwerp ook trot
raadgovend referendum to reqelen, dat is eon referendum op inttiattef van hot yolk,
bjvoorbeeld bij eon bij landsverordening to bepalen aantal handtekeningen. Hot is
verstandig cm eerst do ervaringen met het raadptegend referendum af to wachten en
wellicht op eon later moment over to gaan tot regeling van hot raadqevend
referendum ii do conshtutie.
Afhankelijk van wat do !andsverordening bopaalt, gaat hot cm een bindend of
om eon nietbindend referendum. Algemeen wordt aangenomen dat bindende
wetgevingsreferenda eon basis in do constitutie betroeven omdat deze referenda zich
niet verdragen met hot gesloten stelsel van do constitutioneel vastgelegde
wetgevingsprocedure (Kamerstukkon II, 2002/03, 23 987, or, 28). Artikel 92, tweede
lid, goeft deze grondsiag.
Veer eon niet bindend referendum is niet noodzakelijk een basis in do
constitutie nod:g. Wel heeft de Raad van State in z:jn adves van 12 september 2007
(Kamerstukken Ii 2007/08, 31 091, nr. 4) met betrekking tot hot houdon van eon
referendum in hot kader van do goedkeuringsprocedure nzake een verdrag daaraan
onige voorwaarden verbonden.
Artik& 93: Onderwerpen referendum
Voorgesteld wordt n do eerste laats ceo correctret wetqevingsreferendu-m: Daarmee
wordt bedoeld dat bet referendum aileen betrekking kan hebben op een ontwerp van
andsverordening fiat door de Staten is goedgekeurd. Aldus wordt voorkomen dat eon
reforendum plaatsvindt voordat do Staten zich over eon ontwerp hebben uitgesprokon,
Naast wetgeving kan hot referendum volgens hot oerste lid oak betrekking hobben op
eon onderwerp van groot maatschappelijk belang, waarover een beslissing is
gonomon. Zeker bij onderwerpen van greet maatschappohk belang 5 hot zaak dat do
regering ao Staten n, de geioaonhoid Stoit am zich, uit to serokon over de
sensehkhea van eon refdrendum.
ArtkeI 94: Niet referendab&e onderwerpen
In doze bopaling wordon onkolo ondorwerpon genoomd die in goon goval roforondabol
zijn, zoals voorstollon van rijkswotgoving on ontworpon van landsvorordoning inzako
beiastinaon,
Artik& 95: Gevoiqen van een referendum
[goes anti Eel 95, eersto lid, vordt brj [andsverordoning •“steodto hot rechtsgevoig
van eon rotorondum bopaald. Eon raadplogond referendum wordt in allo govahon bij
landsvorordoning uitgoschrovon. Daarin wordt in iodor goval hot rochtsgevolg bepaald.
Hot ken gaan om eon bindend of eon niet bindond referendum (artikoi 95, twoode lid),
efhanke.lhk van wet do totretfondo landsverordenino hooaalt. Eon niot bindo rid
raCdO’eQsnd rotorenaum oeidt ads eon edvios can he Staten.. aihoew’oi do sorkeen

rond het niet bindende referendum over de Europese Grondwet in Nederland hebben
gelilustreerd dat een duidelijke uitsiag van cnn voiksraadpieoing niet zomear kan
vorden aeneaeerd. Een bindend referendum (r,r dan cok het uitoa.nnspunt te zin,
renz oizondere emstandigheden cnn ciet bnoena referendum reef tvaardgen.
Een referendcm zou op imtatef van de Staten atThankeiiiK van net ondervcrp
per keer georganisee.rd kunnen worden; bij voorkeur tege(ijkertijd met de
Statenverkiezinç..en, vanwege de kostenbespa ring. Uiteraard is het ook moqelijk bij
andere qeegenheden dan Nj Statenverkiezinqen.
Artikel 96: Reg&ing referendum bij Iandsverordening
Abcs wat verder het referendum betreft, wordt geregeld bij landsverordenng. Daarin
kornen zaken als referendurngerechtigden en opkornstvereiste aan de orde, Het za
duideliik zijn dat bij landsverordening niet kan worden atgeweken van dc regeling in
de Staatsregebng.

4. Over/ge bepa/ingen
Artikel 97: Instellen openbare tichamen
Dc Arubaanse Staatsreg&ing heeft, gerelateerd aan artikel 134 van de Nederlandse
Grondwet een regeling opgenomen (Artikel V.10) betreffende de instefling van
openbare bchamen ter behartiging van bepaalde belangen, bij Iandsverordening. Het
artikei is opgenomen em eventueci gewenste in te voeren function&e decentrabsatie
mogehjk te rnaken, Dc voorgestelde bepaling is cnn overname van de Arubaanse
regehng.
Artikel 98: Insteilen zefstandige bestuursorganen
in de Eilandenregeling Nederlandse Antillen (ERNA) is in artikel 104a cnn regeling
getroffen voor zelfstandige bestuursorganen. Dit artikel is daarop gebaseerd, Op grond
van het eerste lid kan een z&fstandig bestuursorgaan bij iandsverordening worden
ingesteld en opgeheven. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een insteiling ais de
SceNic \Jerzekeringsbank. Het 5 niet n bedoeling dat een zeifstandig bestuursorgaan
een omvangrijk takenpakket krijgt toebedeeld, Er zijn taken die moeten blijven
behoren tot bet door algemene verkiezingen gelegitimeerde algemeen bestuur. Het
tweede lid bepealt order meer dat de innchting samenstelllng en bevoegdheden van
eec zeifsta ndiq bestuursoroaan N: andsverordenmg woroen geregeid. Het tweede’io
eeft oak eetrokking op de cpenaaarlceid van be vergaderingen. Met derde fe opent
de mogelijkheid om aan cnn zelfstandig bestuursorgaan regelgevende bevoegdheid
toe te kennen. Het vierde lid bepaalt dat het toezicht op deze besturen hi)
ian.dsverordenino wo.rdt vastgesteid. Afhankelilk van de t.aaksteiiinq van zelfstandige
bestuosorganen kan hct toezicnt mm of meer uitgeoreid zijn. (ndien in cen becaaid
.e 2
c cs
c
3
a
coca or
vijfde lid van toepassing,
.

Artikei 99: VaststeHen beastingen en retribufees
Dc Stacr,sregeing van cc ‘edeeanvise Anrilen eet in arDkei 129 san Oat ce!ashngen
kunnen sorden qehever ut cracOt en voigens in vccrscflnften van ocr
iandsverordenng; andere heffingen. behonven geen wettelilke basis.
Dc Staatsregeiing van Sint Maarten gaat er vanuit dat verplichtingen tot bet
been van vermogensoverdrachten can de overheid in be vorm van beiastinqen of

retnbuties anciers dan on bass ua’ cnvaatrechteN.ke mchtsreceis. aitijd eon vetteiijke
basis zullen moeten hebben, Do ontwerpen van landsverordening terzake van
belastingen zuilen hovendien steeds met volstrete meerderheid van ste.rnm.en van de
zitting hebbende eden, moeten worden goedgekeurd, Vanwege hr.t grote belang van
fiscale regelingen is cc n extra draagvlak bij de Staten wenselijk. Eli 15 zittende
hebbende loden komt dit neer op... 8 stemmen. Hot gaat niet aan in dit geval de elders
in dit ontwerp voorgeschreven verzwaarde procedure van twee derdon van de
stemmen van do zitting hebbende leden voor to schrijven die ook geldt voor eon
wJzng van do Staatsreaeiing zelf (zie artikel 129, eerste lid), Do cis van voistrekte
meerderhed van de ztting hebbende eden is overgenomen uit artikel Vii, eerste lid.
van do Staatsregelind van Aruba. Retrihutes warden bi) andsverordening geregeld,
aldus net derde lid. Anders dan beiastnqen ZiJfl. retributies betalngen aan de overheid
voor bet verlenen van ndviduee diensten door de overhed. Aangenomen wordt dat
your ne goedkeurng van zodan.g ontwerp geen qekwalificeerde meerderheid verest
Met de term “uit kracht van een landsverordening” wt het eerste lid wordt
aengegovon dat al hetgeen do wezenlijke structuur van de belasting betreft in de
andsverordening zelt wordt geregeld. Dat zijn do olementen van bet belastbaar felt,
do basis van hot tarief en de kring van belastingplichtigen, Dc regeling van bijzondere
technische details kan door middel van delegatie aan andere organen warden
overgelaten.

Artikel 100: Begrotirig
Dc materie van het eerste lid van artikel 100 is in de Staatsregeling van do
Nederiandse Antillen geregold in do artikelen 83 en 85 Wear de Antillicanse
Staatsregeling flog spreekt over eileen die middelen die dienen ter dekking van do
uitgaven, spreekt artkel 100, evenals artikel V. 12, eerste lid, van de Staatsregeling
van Aruba, over de begrotng van ( alle ) ontvangsten en uitgaven.
Het tweede lid is nieuw en oak niet fl andere constituties van bet Koninkrijk
opgenomen. Dc eis van eon sluitende begroting als uitgangspunt is gericht op de
waarborging van eon degelijk begrotingsproces. Er kunnen echter omstandigheden
zijn waarin een sluitende begroting niet haalbaar is en zelts misschien zelfs nadelig
voor do sarnenieving. Debt op do samenhang met do Rijkswet financleel toezicht, is
eon afwijkingsmechanisrne ingebouwd van dezelfdo strekking als artikol 25 van die
rijkswet. Nadat do rijkswet is vervallon zal deze bopahng dccl kunnen blijven uitrnaken
van do Staatsrogeling. Dc nadere uitwerking van dit artikol wordt neergeiogd in do
Corrptabiiiteitslandsverordening.
Hot derde lid komt mhoudelnk overeen met avtkel 84 van no Staatsregeing
van do Nedoriandse Artiien, oct eeft aan dat do regerino bet intiatef behoort to
vernon. tot net indnen can eon
Hot is wenseiiik urn nor
denarremer,taai beFedsseid eon ontwerobenmtingsvercrdenvrq rn to dienen, ledere
mmster kay bil do nenandeling car do begrotinq van zir rnS.niste-ne wjn be!eid
rdeerzemer. or vercvtwoorden, Qo doze v.ijze koms do rOividuem mnstehee
versrtwoordei.hkheid goon tot uitdrukkin.
Hot vierde lid iegt do nadruk op do verantwoordingspiicht van do ministers can
do Staten dat hot financieel beheer door do minister zal toetsen aan hot realiseren van
politieke ambities. Eon dergeiijke formuiering kent do Staatsregeling van do
Nederlandse Antillen niet, Doze regeling logt in artikol 134 hot toezicht op do
besteding van ‘s iandsfinancidn bij do Algemone Rekenkarner. in do opzet van do Sint

-laar1ense consituhe zal do Aigemerie Rekenkarrrer vooral toozien co cc
rech trnatigheid van het financioel beheer Daarbij heoft de Rekenkamor togenwoordig
ock do be.voegdhoid oprnorkingon to maken die de do€ matigheid van do bostedirigon
betreffen, Omtront hot fin.ancieel beheor van de financidn van het land worden regels
gesteld bij landsverordoning. 0 at betreft do Cornptabihtoitsvorordoning. Dc
Staatsregoling vs n do Nedorlandso Antillen kondo goon opdracht san do wetgover dit
to regolon.
Artike 101: Waarborgen integrft&t van bestuur en fnande& beheer
Hot doe! van doze bepahnq is eon zuver Destuur in. ado opzichten to bewerkstelhgen.
Do formole wetgever dient de regets cm Oft doe! to bereken vast to stellen. Hot
voorschrift is ontleend san artikel V.13 van do Arubaanse Staatsregelrno; do
Staatsroge!ing van de Nederlandse AntWen kent goon overeenkornstige regeling, VVei.
is door de regering van de Nederlandse Antilien op basis van de aanbeveiingen van Pet
rapport ‘Konfiansa, bestuuri.ijke verhetering en integriteit” van het Bureau
Constitutioneel
Zaken
Nedorlandse
Antilien,
1999,
eon
aantal
(ontwerp)landsverordeningen ontwikkold gericht op de verbetering van do
rechtmatigheid on de integriteit van hot handolon door do bestuurlijke en ambtelijke
organisatie. Enkele belangrijko onderworpen in dit verband ziin inmiddels in werking
getreden zoals eon herzioning van do landsverordening op do Algomono Rokonkamer.
Do in hot kador van do staatkundige ontwikkelingon in hot oven goroepen
Voorberoidingscommissio RTC heeft bj hot ontwikkolon van hot stelsol van normen
waaraan do niouwo entiteiten binnen hot Koninkrijk moeton voldoen, ook do focus
gericht op hot ontwrkkelen van integriteitswetgoving zoals die urt het rapport
Konfiansa’ voortvloert,
Bij hot opstelien van integriteitsontwerpen voor het land Sint Maarten is acht
oes!agon op do wijze waaroo de NederlandsAntilliaanse regenng bet rapport
‘Konfiansa”
heeft
urtgeworkt.
Het
ontwerp
van
landsverordening
integriteitsbovordering gezagdragers houdt eon moldpiicht in voor ministers om
nevonfunct!es on bepaalde zakelijke belangen van henzelf, partner of kindoron te
melden aan do ministorprosidont. Daarnaast is do ontworp landsverordening
registratie on financiering politieko partijen van bolang. Do daarin op to nemon pilcht
voor politioko partijen zich als rochtspersoonlijko vereniging to laton rogistreron
bevordoft do transparantlo in hot functioneron van do politioke partijon. Do daarin op
to nemon rogels met botrokking tot do financioring van politieko partijon zion vooral
op beporkingon in hot ontvangon van giften aan do politieko partijen. Hot dccl
daarvan is hot voorkomen van eon oventuelo belangonverstrongeiing.
0 do waarborccno var ‘do dougdeiiiknord van bet hnarrcieol behoer SiCt vooral
ri
zosdo Id van hot vorgo areel genoomco Comotani!itoitsvorcrdenrrg Hot
tweede lid van hit ar1,vo schnift voor dat aarlijks vorantwoordrng voor hot. govoorce
cer “cc
a”c 25 ooo
c c
cc ccc 0r
g cc as ee “ce”
van do Aicomorre Rekenkamer can do Staten voor to egqen.

Artikel 102: G&dleningen
Hot eersto lid hoeft iratendools dozeilde in.houd als artikoi 132, oorsto lid, van do
Staatsrogoling van he Nodorlandse Antillon, Hot aangaan en garandoron van
goidloningon ton name of ton lasto van hot Land diont to goschiodon krachtens
landsvorordoning (eorsto lid), waarvoor oon verzwaardo goodkouringsprocoduro geidt
(tweodo lid). In do Staaftregoling van do Nedorlandso Antillon is omtront hot aangaan

nI garanderen van geidennqen Lutvr: hot Konnkrijk fl artikei 132, twoeCe
Cezeitde tekst ocqenomen ais die van arnkei 29 nan hot Statues. maar dan uiteraard
eehcht op hot iand do Nederiand.se Antihen, in do Staatsregoiing Vflfl Siflt Maarton
evonais in die van Aruba, is goon aparto rogehng opgonomon voor hot aangaan of
garanderen van goldfeningon buiton hot: Koninkrijk Voor do procedure rnbt doze
ieningen kan irn mers gewezen worden op artike.! 29 van bet Statuut,
n hat eersto id is eon hnancieie norm ongenomen. nh dat gediennqen
aHeen kunnen worden aangegaan of gegarandeerd ter dekking van do uitgaven van do
kapitaalsdenst van hot Land
Dc tekst van dit artikel dient aan to sluiton bij de systemabek van financleel
toezicht zoals voor do nieuwo landon is afgesproken in do slotvorklaring van 2
november 2006 Voor do uitvooring van do spocifieko financibfe normon zal gebruik
wordon gemaakt van do Comptabiliteitsverordening Dit is in Iijn met do systematiek
dat do matgangspunten worden noergeiegd in do Staatsregehng en de uitvoering wordt
geregeld bij andsverordening. Daarin zal bijvocrbeeld do rentelastnorm worden
onnenomen, Daarnaast zulen in olke landsverordening waarin hot aangaan of
narandoron van goidieningon worden goedgekourd nadere regels omtrent de lening of
de garantie kunnen wordon opgenomon,

Artike 103: Centrae bank
In bet oorste lid van dt artikel wordt bepaald dat or een Centrale bank is die bet
toezicht op het geldstolsei uitoefent Hot tweede lid bepaait dat hot goidstelsei bij of
krachtons landsverordoning wordt geregeld In Ce Staatsregeling van do Nedeilandse
Antillon rogelon do artikolen 128 ( rnuntstetsei ) on artikel 144 ( circulatiebank,
centralo bank, Bank Nodorlandso Antillon ) doze matorie Do formuloring van artikol
103 is gerelatoord aan do tekst van artikol ViS van do Staatsregoling van Aruba
Artikel 103 is ruimer geformuleerd dan hot eerder genoernde artikel 128, zo wordt
gesproken van qeldstolsel n elaats van muntste{sei Mot do regeling van eon
geldstelsol bij landsverordening zuilen tevens regels worden gesteid terzake do uitgifto
en circulatie van bet geld en no bovoegdheden van do Centralo Bank die daarmoo is

Voigens afspraak uit do slotverklaring zal van 2 november 2006 zal or
overigens één Centraio Bank zijn voor hot land Curaçao on Sint Maarton mot hen set
wetgevinq en met hen toozichthoudor veer hot reaulier monetair on financieel toezicht
(godrans en rudentoei en net ntocrtetStOezicht.
ArtkeI 104: Cdfcatie burgeHijk (proces)recht en staf(proces)recht
Uit eon oogpunt van rechtszekerheid is hot wonsolijk dat belangrijko rochtsgebioden
zoais hot straf(procos)rocht en hot burgorlijk (procos)rocht, in aigemono wetboeken
worden gerogold Doze bepaling bovat daartoe do opdracht van do wotgovor
Dye ri ens zii atop ewezen- dat artikol 39 van het Statuut voorschri.lft dat daze
en anne ar’dere cienoemde rechts ebieden n do anden van hot Konnkrik zeveei
moc:eiiik op overeenk:ornstiqe
jze- worden nereqeid, Her tweede Id bevat iaa’toe
ear procedure. He Staatsregeiing van he eder!:anOSe Ant:lien sioot hierop aan met
artikol 98 in dat artikei is bepaaid dat do wetgever en,00r zorg draagt dat eon aantal
belangrijke rechtsgebieden ( burgerlijk e.n handeisrecht, burgorlijke rechtsvordering,
strafrecht, strafvordering ) zoveel mogeiijk ovoreenkomstig do in Nederland geidende
.r,orden vastuesteid.

Jan belang V Jot n do siotverkiornq van Jet
stu urbjk overeg van 2
november 2006 over de toekomstige staatkundige posibe van Curaçao en Sint
Moarten V afgesproken dat or ten behoeve van de rechtsprekende taak van het
Gemeenschapooiiik Hot van ustite en be Hoge Pood eenvormihed oien.t to Destaan
net pr000srocht, even&s voor wat netreft hot strafrecht on burgeribk recht. ociusiet
hot faihissementsrecht. Eenvormig is in do slotvorklaring niet omschreven, maar duidt
op identiek. Met betrekking tot do avenge dolen van hot materidle recht wordt
gestroefd naar concordantie. in do Samonwerk;ngsrogeling Nederlandse Antblen
en
Aruba curl proceduroregeis opgenomon ter oevordehng van be eenvorrnghen
d en
concordantie van deze stukken wetgeving. Doze regehnq zal vervalion
met de
ophetfing van bet and do Noderlandso Antiflen. Ter bevordering van eenvorrnigho
id en
concordantne in be genoemdo wetgeving van do (toekomstme) landen, zuilen niouwe
procedureregels gesteld worden (ze verder artikol 90 van dit ontwerp van
Staatsrogolinq),
Artikel 105: Codificatie aigernene regeas van bestuursrecht
Do Staatsrogeling van do Nedenlandse Antiflen bevat geen opdracht aan de wetgevor
over to gaan tot het vastleggen van algemene regels van bestuursrecht, Do Arubaanse
Staatsregeling (artlke) Vi?) en de Grondwet (artik& 107, tweede lid) bevatten die
verphchbng web Voigens de toefichting bij die bepaling schept bet artikel ruimte your
hot in hot even roepen van wettelijke regelingen m.b.t. de beschikkingen, do
motivatiepbcht daarbij en hot bezwaar tegon boschikkingen.
In Nederland is bet complex van algemene regels van bestuursrecht
neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Ook artikel 105 van de Staatsregelin
g
van Sint Maarton nodigt do wetgover ult oen algemene regeling van het bostuursrech
t
op te stellen, Daarbnj kan do bestaando Landsvorordenfng administratieve rechtspraak
Vs uitgangspunt dienen.

Artik& 106: Rechtspositie ambtenaren
Do rechtspositio van ambtenaren en werkliodon wordt bij fandsverordening geregeid.
Hot betreft eon complex stelsel van van be Nederlandse Antilien overgenomen
iandsvorordenngen ( mn. ole betreffende bet materiële ambtenarenrecht
) die tot
landsvorordening van hot land Sint Maarton worden getransformoord, van niouwe
wetgevng er van, vole utvoorngsreqolngon.
Artikel 107: Openbaarheid van bestuur
Do Staatsregofing van do Nodorlandse Antillen kent niot eon opdracht aan de wetgevor
am mqeis Ic steilen met betrekKing tot be openbaarneid var bostuur. Snds
1995
kennen do Noderiandse Antlilen wV eon Landsvorordenrg: nvaor,baarhold van
bestuur.
Doze is gebasoerd op hot Statuut: ‘dat hot gelot op artikel 43 van hot Statuut van
hot
Koninkrijk der Neclorlanden en met het oog op eon goode en democratisch
e
bestuursvoerino wenseiJk
recoin cc to stoilen met betrekkirg tot be openheib en be
openbaarheid van besi.uur. Artikel 1.07 s gebasoerd op artikei 0.19 van
be
Staatsregeling van Aruba. Do Nederlands Antiiliaanse Landsverordening openbaarheid
van bestuur ( PB I 995, nr. 211 ) za als basis dienen,
Artikel 108; Concessies voor ondernemingen van openbaar nut
Dit artikel vindt zijn oorsprong in artikel 147 van do Staatsrogoling van
he
Nederiondse
Antihen.
Do
reads
volgons
weike
vergunring
voor
ceo

mijnbouwonderneming en/of een onderneming van openbaar nut ken worden
verkeqen. jenen bj andsueodening tavorden vastat teid Men <an och on
ount amemene oue!s oorsteiien on bass uiaarvan be ‘eer1nq corcessios verieent
bijv, voor de winning van delfstoffen, men kan zich ook voorstellen. dat de
tand.sverordening self het specifieke concersierecht vestigt.
Artikel 109: Beheer dornaruale gronderi
Met do term domaniale gronden en andere domaniale rechten worden bedoeld
gronden en opstaiien ten aanzien waarvan de overheid zakelijke rechten heeft en op
be delfstoffen in de bodem en do zeebodem, Artikel 109 is gebaseerd op artikel V.21
van do Staatsregehng van Aruba. Do in dit artikel bedoelde landsverordening is do
ontwerp landsverordening tot regeling van de utgifte n elgendom of pacht en van bet
beheer van de domaniale pronden, aismede die van do ultoefening van andere
domanmle rechten. Het gaat
n artikel 108 om eon ander aspect van
deifstoffenwmning dan in artikel 109. Wear in artik& 108 door middel van een
vergunningstelse! regulering van do winning van d&fstoffen mogelijkwordt gemaakt
om to verzekeren dat do winning vanuit een bestuurlijk oogpunt gezien op
verantwoorde wijze geschiedt, gaat bet in artikel 109 om do overdracht van zakelijke
rechten door bet land Sint Maarten aSs eigenaar van de delfstoffen en orn do
‘oorwaarden waaronder die overdracht qoschodt.
Artikel 110: Dienstpicht
tat artikei is ebaseerd op artikel 31 van hot Statuut en ontleend can arhke 135 van
do Staatsregehng van do Nederlandse AntiHen en artikel V. 27 van de Staatsregeling
van Aruba. Artikol 110, eerste lid, komt inhoudelijk overeen met artikei 31, eerste lid,
van het Statuut, Er is oen krijgsmacht van het Koninkrijk. Per and moot bij
iandsverordennig do dmnstpSicht voor do kriigsmacht geregeld worden, Het tweede lid
s ongenomen om rntvoenng te geven can artikel 31, tweedo lid, van bet Statuut, dat
bepaait dat can do Staatsregeling s voorbehouden to bepalen dat do dienstplichtigen,
dienende bij do landmacht, zondor hun toestemming niet dan krachtens wet near
eders karen warden gezonden.

Artike) 111: Buitengewone dienstphcht
Dit artikel corrospondeert mm of moor met artikel 136, lid 1 van do Staatsregeling van
do Nederlandse Annilen en gehoel met artkol \J.28 van do Staatsregeling van Aruba.
in artikei 111 is be zinsnede uit art:kei 136 van do Ant:iliaanse Staatsregeiing:
onverminderd do bevoegdheid van do Koning overeenkomatig artikel 4 van be
Defensiewet voor de Nederlandse Antillen” , niet overgenomen, Eon en ander sproekt
‘coor zich self, be Defensiewet is eon rilkswet en geidt bus oak voor bet Sand Sint
Maarten. Do znsnecie aurloa en curio sevaar sir oak net overgenomen am niet
be indruk to wekken dat do regering van Sint Maarter: zich zou rroeten bezighouden
met zaken betreffende do defensie, volgens artikel 3 van hot Statuut eon
Konmnkrijksaangelegenheid,
cc reaer.na ran tant Ma.arten van cc in di: artikei gancerndc
be voedheid gebruik maakt den dient dit to gescicieden root icet cog on c oeleinden ie
valien binnen do autonomie van bet Land, Hot gaat dan om buitengewone
omstandigheden scala do inwendige veiligheid, do bescherm.ing van be bevolking etc.
Artikel 112: Uitzonderingstoestanden
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Dv redactie van artjkel 112, gerelateerd aan de tek.st van artikel V,29 van dv
Staatsreç.eling van Aruba, wijkt op cnn aantal essentidle punten of van artikel 138 van
de Staatsreqeiino van dv NeOcrandse Oflten. 10 O’0kCl lob vordt mpsciet vercezen
noar dgemene bj r’kswnt lv steden eqeis met setrekkmg tot dv stoat van coring of
dv stoat von being. in artikel 1.12 komt diec now jzing niet mcci voor. Nu die
verwijzing naar cnn rijkswet achterwege wordt
laten heeft de formele wetgever ceo
meer algemene bevoegdheid om uitzonderingstoestanden te regelen. In dit verband is
aangesioten bg de formuienng van arbkel 103, verste hd, van de Grondwet. In
navoono van cit Grondwetsartikei is in artikel 109, eerste lid, nagelaten lv bepalen
dat de landsverordening ook be manier bepaalt woarop de uitzondennqstoestand
wordt afgekondigd.
Artikel 112, tweede lid, schept rnogeiijkheden om in uitzonderingstoestanden
at te kunnen wijken van cnn aantal grondrechten. In artikel 103 zijn dezelfde
afwijkingsmogeiijkheden opgenornen als in de Staatsregdllng van Aruba artikel V.29,
(
tweede lid 3. Artikel 112 geeft enge rumere afvajkeigsrnogelijkheden dan artikel 103
van de Grondwet en wel op het gebied van de vrijheid van beweging en de vrijheld
van eigendom ( onteigening
in dat verband volt met name te denken aan de ligging
van Sint Maarten in een orkaangebied.
Het nerde 2d s oggenomen om de Staten zo spoedlg als mogehjk s hun
oordeel utt te laten spreken over de vraag of ye regerng terecht de ornstandigheden
zodanig geinterpreteerd heeft dat ceo uitzonderingstoestand afgekondigd diende te
word en
.
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RECHTSPRAAK, OPENBAAR MINISTERIE EN POLITIE

\Jolgens bet Statuut voor bet Koninkrijk w be staatsinnchting, waaronder de
rechtspraak, autonorne aangelegenheid van de landen, Sint Maarten heeft er echter
voor gekozen orn be inrichting van de rechterlijke organisatie en de inrichting, do
organisatie, het beheer van het openbaar mfnisterle en de politic en de sarnenwerking
op bows van ceo onderflnge regehng n be zn van orbkel 38, tweede lid, Statuut MI of
sracntens rikswet lv regelen. Een en order is neergelegd
be ontwerprijkswet
Gerneenschappelijk Hot van Justitie Curaçao, Sint Maarten, en Bonaire, Sint Eustatius
en Saba (hierna ontwerprijkswet Hot) de ontwerprijkswet openbare ministeries van
Coracao, Slot Moarten, en Bonaire, S-lot Eustabus en Saba (hierna ontwercrgkswet
CM) en be ontwerprdkswet ooiitie,
Uitgangspunt van be rijkswet Ho-f s be howdige.
goed tunctionereode, recnterijke organisatie van de Nederiandse Antelen en Aruba die
zijn basis vinbt in be Samenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba (SWR) en
nader is uitgewerkt in be Eenvormige iandsverordening op be rechteriijke organisatie
5
(SLED))
in clean ontecermStaatsregeiino ZijO cc utqangspunten voorderechtspraas,
het: openbaar ministerie en dc p001cc neeroeieci:d die dinner Ic \coren in acht
genomen bij be consensus rijkswetgeving. Regeiing in be Staatsregeiing van be
rcchtspraak en het openbaar ministerie is belongrijk omdat bet hier goat om
onderdelen van be trios. Moor ook yen constitutionele verankering van dv nodtiv is
neianp,nja omOat be politic ceo essentibie iflStCiiiP9 n bet La-nd s
ovencien over

zoo

;e:e

en

a

Kamerstukken 32 017 (5 1884), 32 018 (R 1885), 32010 (R 1886).
Staatsbiad 1985, 542, P8. 1985, 88, Alkondinosbiab van Aruba 198.5, 28 en Publicatiehiod van

botrekking tot do politic bi) rijkswet zuflen worden geregeld. 00k veel constit
uties in
dv renlo bevatten eon apart h.oofdstuk over do politic.
Wat betreft dv rechtsprcak (P 1) gaat het cm civ grondsiag en dv tacik
van dv
rechterlijke machf, dv tot do rechterlijke machf behorende gerechten alsmed
o enigo
waarboraen voor eon onafhankolijke rechtspraak, to weten do ben.oe
mng van rechtvrs
voor het levon en do waarborg dat rechtspraak in bet openbaar geschiedt.
Wat betreft
hot openbaar ministerie ( 2) en do politic (P 3) pact bet met name om
de grondsiag,
dv nnchting en do hoofdtaken.
Enkelo bep&ingon sun ocergenomen cdt dv genoernde consonsusrijk
swetten.
Die constructie is nlet uniek. Hoofdstuk 6 van dv Staatsregeting
van Aruba (Hot
rechtswezen en do rechteriijke machf) bevat ook veel bepalingen
die identiek zijn can
bepalingen uit Hoofdstuk 6 van do SWR (Het rechtswezen en do rechter
lijke machf),
die tegeiijk met de Arubaanse Staatsregeling in working trad en van
een hopere orde
is dan de Staatsregeiing.
1. Rechtspraak

Artikeg 113: Rechteriijke maclit en onafhankehjkheid
In hot eerste lid wordt gewezen op do mogehjkheid van samen
werking met andere
entiteiton in het Koninkrijk, zoals tot stand gekomen in dv ontwerpRijks
wet Hot,
Het tweede hd verbiedt hot bestuur expliciet de rechter instruc
ties te geven.
Dit voorschrift is overgenomen uit do SWR en dv Rijkswet Hot.
Ook zonder cieze
bopaling zou dit verbod bestaan, Het vloeit voort uit de machte
nscheiding tussen
bestuur en rechter!ijke macht die ten grondsiag Iigt can deze Staatsr
egeling.

Artike 114: Rechterlijke maclit
Hot artikel bepaalt uit welke gerechten do rechtorlijke machf is samen
gesteid. Doze
omschrijving laat onverlot dat 00k colleges die niet behoren tot
do rechterlijke macht
een rechtsprekende teak kunnen hebben. Op grond van de Cassat
ieregeling voor de
Nederlandse Antillen en Aruba is do Hope Raad der Nederlanden
cassatierechter in
oenoemdo landen en na de voorgenomen wijziging van hot Statuu
t tot opheffing van
Nederlandse Antiilen sal cdt 00k voor do nieuwe andon Curaça
o en Sint Maarten bet
geval zijn. Niottornin is dit verduidelijkt in hot tweode lid.
Artikel 115: Taken
Dit artikel komt inhoudolijk in belangrijke mate overoen met artikel
42 SWR. Ult hot
eerste en tweede lid vioeit voort dat do gowc-ne rechter
kenn.ts neemt van aPe
burgerlijke en strafzaken (thans artikol 42, aerste en tweedy lid,
SWR). Dv borechting
van bestuursrechtefijke neschilon is ;n bander van de gewon rechter
, tenzij cii
e
andsverordening ocr bijzondor rechi.scoilego is aangewozen.
Het aanwiizen van eon gorecht buiton de rechterlijke macht voor
dv afdoening
van strafzaken of civiele zaken s net rlogelijk omdat artikel
115 bepaait cat de
rechteiijke macht is boiast met dv berechting van burgerlijke
zakon en van straibare
token, Dit sluit ochtor niet do mogeiijkheid cdt vi.n qeschl
ilencommissivs
ook vie’
vanceduid cls “small claims courts
in bijvccrbeeld consumentenz.akc-n, Dergeuujke
iaagdrompolige on •goodkopo aiternatieven, meostal georga
niseord in eon bepaalde
branche self. kunnen vcorzier in yen bencefte, Si) dcen
echter peer afbreck can do
bevoegdheid van dv rechter. lezo loden zijn eon cvername
van artikel 4 van do
ontwerpRijkswet Hot. Het dordo lid is gebaseerd op artikel
116, tweedo lid, van do
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Grondwet. Toegevoend is de mogelijkheid •van samenwerking met andere landen in
het Koninkrijk.
Artik& 116: Benoemhig, ontsag, schorsing en rechtspasite
Het eerste d is aebaseerd op artikel 21, eerste id, van de ontwerpRgkswet Hot. Do
b-enoeming voor Pet even biedt eon beiangrgke waarbora. Ais rechter n eerste aanieq
treden op dc eden en oiaatsvervangend eden van Pet Hot, Het tweede id is
genaseerd op artikei 25, eerste id. ontwerpRijkswet Hot. in bet derde id s bepaaid
dat in de sevailen bij iandsverordening bepaaid de eden of piaatsvervangend laden
van do rechterhjke macht met rechtspraak belast door ceo bij andsverordening
aangewezen percePt dat tot de rechterlgke macPt behoort warden geschorst of
ontslaqen, tenzg een onderlinge regeling as bedoeld n artikel 113, eerste hd, tot
stand s gekomen die h!enn voorzet, Hermee wordt qedoeld op de ontwerpRgkswet
Hot. Het eerste dccl van dit voorschrift is ontleend aan artikel 117, derde lid,
Grondwet. Volgens Pet vierde lid wordt bij landsverordening hun rechtspositie
geregeld, tenzij een onderlinge regeling als bedoeld in artike! 113 tot stand is
gekomen die hierin voorziet.
Artikel 117: Openbaarheid
Openbaarheid van reef tszittingen is een fundamenteel beginset; het is daarom tevens
als grondrecht opgenomen in artikel 26 van dit ontwerp als onderdeel van Pet recht op
een eerhjk proces. Het belang van het beginsel is vooral gelegen in de mogelijkheid
van publieke controle op de rechtelijke macht als “ondemocratisch” instituut.
Nietternin kan het onder omstandigheden in incidentele gevaHen nodig zijn een zitting
geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren te houden, mits een landsverordening
daarin voorziet, Of er in een concreet geva sprake is van een beperkingsgrond, moet
warden vastgesteid naar aanieiding van hetgeen hierover tijdens de zitting naar voren
wordt gebracht. De rechter dient een beslissing om de zitting met gesloten deuren te
houden te motiveren en moet ervoor zorgen dat do motivering wordt opgenomen in
Pet oroces-verbaai van de zitting. De mogelijkhed van beperking bri !andsverordening
of wet zoais neergelegd in bet eerste iid (vergeijk artikel 43 SWR) is begrensd door
artikel 6 EVRM.
Utspraken dienen aitijd to Pet ooenbaar plaatsvinden, Aanvaard s dat in
comIc en nestuursrechteiijke zaken niet ode besiissmgen daadwerkeIik n een
openbare zitting worden utgesproken. Jodoende s Oat do uitspraken op do datum
waarop zij geacht worden te zijn uitgesproken beschikbaar zijn. Tensiotte dienen do
vonnissen gemotiveerd to zijn. 00k dat is essentiële waarborg die noopt tot
aanscherping van de beslissing en tot publieke verantwoording.
Artikel 118: Gratie
Doze bepaling is gebaseerd op artikei 45 van de SWR en artikel 122 van do Grondwet,
Artikel 119: Constitutionele toetsing
Doze bepaiing omvat constitutionele tootsin, dat wil zoggen do bevoegdhoid van do
rechter om andsvorordeningen en lagero regelgeving to tootson aan do
Staatsregeling. Het dod van constitutionolo toetsing is do naleving van do
Staatsregoii ng door eon ioder to vorzokeron Do godachte is dat niomand boven do
Om to voorkomen dat do Stearsregeiino aiieen eon aoioron tdoer s diert
d.wei 000OCi door do reobter afdwinobaar to aim Doer doze
t
do Staatsrooeiing vr

Sinds 1848 neacait cc Grondvet niat cc rechter wetten met can de Gcndvcr
Do- t-Jederandse st tsrechteiike verhaudinqen zjn qebaseerd an hat adagum
dat de wetten onschendbaar zin. Wel is do- rechter sinds de aren SO van de varige
ecuw bevoegd am binnen hat Koruflknjk geldende wettelgke voorschnften die
onverenigbaar aim
met can eder verbindende bepalingen uit verdragen buiten
toepassing te verklaren (artikel 94 Grondwet). Daardoor is hat primat van de
wetgever heiangrijk gerelativeerd. Oak is de rechter gewend om lagere wetgeving dan
formele wetten te toetsen op grondwettigheid.
in 2002 verscheen de regerngsnota consttutionele toetsing van formeie
wetten waarin de regenng een voorkeur utspreekt voor ntroducte van de
bevoegdheid van de recbter am wetten te toetsen aan klassieke arondrechten. Hat
Tweede Kamerld Fern ke Hasema heeft can ntiatief wetsvoorstel tot wijziging van dc
Grondwet ingediend met eenzelfde strekking, Hat voorste! is inmiddels in eerste lezing
aangenomen. 20 In de Neder!andse AntilIen is het traditie dat de rechter
Iandsverordeningen niet toetst can de Staatsregeling, aihoewel de Staztsregeling geen
expliciet verbod bevat. Dc Arubaanse rechter mag Iandsverordeningen wel toetsen can
de klassieke grondrechten, maar net aan de verdere bepalingen.
’
2
Bedacht dient te warden dat net toetsngsverbod n de Nedertandse Grondwet
aen utzondering is in en buiten Europa. De meeste Europese landen kennen wet enige
orm van constitutioneie toetsirg. Oak in ia Caribische regio, zoals Trinidad en
Tobago en Dominica, en de Verenigde Staten is “judicial review”, gemeengoed.
Het voorstel voer constitutionele toetsing is ter advisering voorgelegd can het
Gemeenschappelijk Hot van Justitie.
22 Wat betreft de concrete toetsing op grond van
artikel ii heeft het Hot een voorstel gedaan tot verduidelijking van de tekst van de
regaling op enkele onderdelen in iijn met de bedoeling van de regeling volgens de
memorie van toelichting Dat voorstel is overgenomen en wordt hieronder besprokeri.
Achtereenvolgens warden besproken (a) npassing in hat Statuut. (h) hat dod en de
a de ctsnq
,
c’de erq ian tets ‘ig a de ae-scegde ec er
de ontvankelijkheid, (0 hat gevoig en (g) de uitvoerbaarheid,

Ad a, inpassing in hat Statuut
Dc r.erste vraag is of het constitutioneel rnagelijk is in de Staatsregeling van Sint
Maarten constitutioneie toetsing op te nemen, Dit Is orn twee redenen het geval, in de
eerste plaats betreft, CaflstitUtlOflCle toetslng op grond van hoofdstuk 4 van hat Statuut
oar net Konrnkrijk n beginsel can mgen cangelegenned van de land-en, zij hat dat
ac cc” a cc 4
ae S o;
e:ar a’ ‘ca- cc ““ce- e car se “‘“'‘d
artikel 44, eerste lid, Statuut) de Instemming van de regering van tat Kaninkrijk.
behoeven. Ben landsverordening tot wijziging van de Staatsre.geling wordt niet can de
vertegenwoordigende hchamen aangeboden, dan nadat ‘hat gevoelen’ van de regering
van hat Kaninkrijk is ingewonnen (artikel 44, derde lid, Statuut). Gesteld kan word-en
.dat constitutlanele toetsing aansluit bij de opdracht aan de landen cm zorg te dracen
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Brief van 24 mci 2010 van hat Gemeenschappelijk Ho-f van Justine van de NedarlandseAntlien
en Aruba.

‘he verweze43knq van do fundamentoie monsehjke rechten en vnjheden’ ais
bedoold n artikel 43, eersto d, Statuet. Artike 39, eorste a, van hot Statuut beaait
vour’ts hat do door genoemdo rechtsgebieden
ZOOlS hot burgertik rocht en hot
strafrecht
‘zoveel mogehjk op overeenkomotige wijze’ worden geregeid, maar hot
constitutioneel recht wordt doer niet genoemd, Hot Statuut dwingt met andere
woorden niet orn do constituties binnen hot Koninkrijk concordant, Iaat steen
eenvormg, to regelen. In do tweede oiaats kent do Arubaanse Staatsregeling sir.ds
1986 ai eon vorm van constituhonele toetsing, beperkt tot dv klasseke grondrecnten.
Eon andere vraag betrett do verhouding van consttutionele toetsng tot hot
preventleve en repressieve toezicht door hot Koninkrijk. Preventef is het toezicht op
he wijziging van de Staatsregeling (artikel 44 Statuut) en hot toezicht op do
vastotelling van tandsverordeningen en besluiten (artikel 21 Regiement Gouverneur).
Dc voorgostelde constitutionele tootsing door de rechter vindt achteraf placts, pas
nadat dc wetgeving tot stand is gekomen. Alleen al daarorn is or geen overlap met het
preventieve toezicht door het Koninkrijk. Daarnaast bestaat hot repressieve toezicht.
Volgens artikol 50, eerste lid, van hot Statuut kunnen wetgevende maatregelen van do
london die n strijd zjn hot Statuut, een internationale regeling, een rijkswet of
aigemene maatregol van rijksbestuur, dan wel met do belangen die aangelegenheid
van hot Koninkrijk zijn, door do Koning worden geschorst en vernietigd. Do
omstandigheid dat de rechter heeft geoordeeld dat eon landsverordening niet in strijd
is met do Staatsregeling, behoeft er niet aan in de weg te staari dat he
RUksm inisterraad dezelfde landsverordening aisnog vernietigt wegens strijd met eon
rijkswet. Constitutionele toetsing is een rechterlijk toezicht op de constitutionaliteit
van wetgeving, naast hot bestuurlijk toezicht door de Koninkrijk. Dc conclusie uidt dat
het Statuut zich niet verzet tegen hot opnemon van constitutionele toetsing in do
Staatsregeling van Sint Maarten.
-

Ad b. Dccl en omvang van do toetsing
Het dod van constitutionele toetsing 5 te verzekeren dat eon ieder zich aan do
hoogsto wet van bet land houdt. Daartoe is bet wenselijk dat do staatsregeling bij he
rechter afdwingbaar is. 10 vergelijking met Nederland is de voorgestelde regeling
ingrijpend. Do rodeo voor invooring is dat Sint Maarton en Nederland niet good
vergelijkbaar zijn. Nederland is ceo land met gevestigde tradities welke meestal
zonder stok achtor do dour
in do vorm van rechterlijke sancties
ordon
nageieofd.”’ Sint Maarten daarentegen 5 eon zeer ongo democrate, eon boginnend
land met eon zeer kietne school zonder co ervanng. Ook bvoorbeeld he omrngende
london in do Commonwealth kennon constitutmneie toetsing. Eon wezenljk verschil
tussen do uitspraak van he rechter dat eon landsverordening buiten toepassing wordt
verklaard en eon advies van de Road van Advies dat eon ontworp van
landsverordening in strijd is met do Staatsrog cling, is dat hot advies niot bindond is.
Golet op bet dod van do tootsing hgt hot voor do hand do toetsing in boginsel
con ale soahnen vit do Staatsregeiinq moqoiijk to maken. let is ecriter uteindoiijk
aan he rechter cm to betaon of eon beooiinq voidoonde concreet en vcidconde
dwdeiik is ceformuieer Oat oh croon hon tootsen Mccc floor aoriodina van hot
advies van h,ot Gomeenschoppelijk Hot van Justitlo is in artikol 119, oorste lid,
verduidelijkt dat toetsing door do rechtor van oen wottolijko rogoling aan do
Stoatsregoling achtorwego blljft indion do bopaling van do Staatsregeling zich near
—

nhoud niet veer toetsin )rmnt, Hot komt or op can dot do bepatinq zodantg concreet
en herteerbaar s dat zj door do rech-te ken worden tcegenast Daarbij spe)en
do
bewoordtngen, do context, doe) en strekking van de bepaling en de samenhang
met
andere bepalinqen eon rot
° Do Staatsrege)inq kent ve.rschiltende soorten bepattngen.
2
Qnderscheid San worden qemaakt tussen;
(1) kiassieke grondrechten;
(2) sociate grondrechten (beide neergelegd in hoo<dstuk 2);
nsttutmnme bepakngen betreffende do staatsnirichtng (met name
(3)
do
hoofdstukken 3, 4, 5, 6, eerste en tweede paragraaf, 7 en 8);
(4) over;ge hepatingen (hoofdstuk 1, hoofdstuk 6, derde paragraaf, en hoofdstuk
9),
Ad 1 en 2.
Toetsing van

wetgevng can k)asseke orondrechten s wezenl)jk cmdat deze
bepatlngen rechten voor burgers bevatten wdarop zg n rechte ceo
beroep kunnen
doen. Dc rechter taetst anders dan do wetgever, nameiijk achteraf en in ceo
concreet
geval. Toetstng aan sedate grondrechten s veel moeiiiiker, Sociale
grondrechten
ieggen een zorgphcht op aen do overhed en geven doorgaans
een ruime
boleidsvrijheid bij het voldoen aan de zorgplicht. Toch is toetsing
can sociaie
grondrechten niet uitgesloten. Dc rechter kan bijvoorbeeld oordelen
dat op eon
bepaald beleidsterrein na verloop van tijd heiemaal geen wetgeving
tot stand is
gebracht.
Ad 3.
Toetsing aan de institutionele bepalingen (Hoofdstukken 3, 4, 5, 6, eerste
en tweede
paragaaf. en 7) heeft als gevoig dat de rechter een fundamenteel andere
teak in hot
staatsbestel geat nnernen omdat hij zich als een constitutionele arbiter
begeeft in de
interne organisatie van do andere staatsinstelhngen en hun onderlinge
verhoudingen.
To denken valt aen een lid van de Staten dat naar do rechter stapt omdat
de regering
eon ontwerplandsverordening beeft ngedend, zonder dat de Raad
van Advies om
advies is gevraagd, seals artikel 85, derde lid, voorschri)ft, Of eon Statenlid
cist bij do
rechter dat do mimster binnen redelijke termtn antwoord geoff
op zin vragen over
eon ontwerp van andsverc•rdening (artikel 62 ontwerp-Staatsregehng),
Het gevaar
bestaat dat via do rechter eindeloos politick wordt bedreven, Dit
gevaar was beperkt
door do wjze van totstandkoming van wetgevnq, uitdrukkeldk
u6 to siuiten van
tootsmg door c do tekst to spreken van ‘n working getreden wette)tjke
regehngen.
Volgens hot Gemeenschappelijk Hof valt niet in to zion dat in do
woorden “in working
getreden” own beneriong schuilt. Mode nacr aanloidinq van bet advies
is in artike) 119.
oerste id, thans u4drukKetijk oDgenomon dat do r-ecbter do wijze
van totstankomino
van eon in working getreden wettolijko rogeting niet kan
toetson can do
Staatsreqeiinm Overtoens
he can oo rochte-r ow to bepaler’ of eon nst4uhonoie
bepating voidoende concreet er duideiijk is crc oen in werHn
cgetreden wotte)ijke
regoling aan to toetsen. Eon voorboeid daarzan is artikel 75, twoedo
lid, dat bepaait
dot do iod•en van do Rekonkamer hi) tandsbesiui no voordracht
van do Staten worden
UUcUUj.Uz;
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landsbesluit on zonder voordacht van do Staten is hiermoo in strijd,
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Do ovenqe 000010900 ijn onderqeo-reic ht
met name hoofdstuk 6- caragract I en
Hoofdstuk 9 Hot gaat om heel diversE. bepalingon, bijvoorbeoid over belastingen
(artikel 99); de begroting (artikel 100); do bovordering van do integriteit (artikel 101)
en do openbacrneld van bestuur (rbkel 107) Toetsn can doze bepabngen kon c-ok
betekenis heboen To denken volt can do 10015mg van eon andsoerordening over do
begroting die not voldoet aan de in do Staatsregoling opgenornon financidle normen
Bijzondere aandacht verchent hot voorgestelde artikol 31, eorste lid, waarin
can ontwecpen van andsverordening die eon kiassok grondrecht beperken, beaaide
kwalteitseisen wordon gesteid
Hot ontwerp dmnt noodzakehjk to zgn en
proportioned Bovendien dient het voldoende specifiok to zijn omschroven, Hot is
vanzelfsprokend net do bodoeling dat do rechter op de steel van do wetgever qaat
zitten, hot goat or alleen em do rechter enige nhoudelijke toetspunten te geven voor
bet beoordeien van wetgovTng dm inbreuk maakt op grondrechten, zoals ook hot
Europeos Hot voor do Rechten van do Mono boperkingen op mensenrochten
bocordoelt. Daarbij wordt de Hdstaat eon zekore beoordellngsmarge gelaten. Artkel
119 botreft de bevoegdheid van do rechter tot toetsen van wettelijko regelingen can
do daarvoor in aanmorkng komonde bepalingon nit de staatsrogeling waarondor do
criteria van artikol 31, oersto lid; het geeft geen bovoegdheid em wottelijke regelingen
to toetsen -can ongeschreven fundamentelo rechtsbeginselen.
Ad a. Hot onderwerp van toetsing
In Nedorland heoft de vraag naar constitutionele tootsing betrekking op do
bevoegdhoid van do rochtor om formele wotten te tootsen aan do Grondwet orndat die
toetsing n de Grondwet uitdrukkelijk is uitgesloten. Bedacht meet worden dat n
de
Nedorlandse Antillen on in Nedorland do rechter overheidshandelen reeds kan tootsen
aan do constitutie, Do bestuursrochter kan rcchtshandelingen (“beschikkingen”)
toetsen en do burgerlgke rechter kan teitehjk flandelen via do onrochtmatge
ouerhoidsdaad toetsen can do constituhe, Do constitutionole tootsng hoeft daarom
botrekking op hot toetsen van landswetgeving can do Staatsregeling, dat wil zeggen:
andsverordoningen, tandsbosiuiten houdende algemene maatregelen on ministerièle
regeingen. Uitgesioton van consti.tutionelo toetsing zijn do zogenaamde eervormige
andsverordomngen omdat hot oordeel van do rechter vanzelfsprekond goon
botrekking kan hebbon op eon eonvorrnige landsverordenng van eon ander land in hot
Kerenkri;k. Consbtutionoic toetsing kan 00k goon betrokkin
hooben
do
veremghaarheid van rkswetgovng met do Staatsregebng.
Ad d. Do bevoeqdo rechter
Do rechter is qewend andseerorceninqon to toetsen can vordragon en oak cnn agere
rcel.nnor, to tcotson eari do Staatsregein
Coot hero-p 191 hot veor do bard cm
doze toetsing aan do gewono rechter to laton on net eon apart Constitutioneel Hot in
hot even to reopen Eon bolangnijk voordool van tootsing door do gowono rechtor is
bevendie-n dat
hsmo wang-I ,ermniderd dat 0:0 rechter ecitiseert, Zca-ei do rec-ntors
van bet Geme.enschappchijk Hot en do loge Road. kunne-n- ardsverordeningen en
lagere regelgeving tootson aan do Staatsrogeling.
.
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Hot is goldend recht dat iE.mand pas nasr do rochter kan ais hij eon voidoende belang
steit wanr.eer or eon cc-ncreet sescn:i is (Vc mneipk art:ke 3:303 van net Burperi3.k
VJetoekn Dat s net anders your do consttUhoneio toetsing op grond van artKei
lid.
Daarom is hot strikt g000men niet nodig eon afzonderiijke regeling op to
nemen over
do ontvankelpkhmd: evenmm ais net qoval :s n do Staatsreneinq van Aruba
die
rechter bevoend maakt cm andovorordeningen te toetsen aan
do dassieke
grondrechten. Van eon voldoende beiang is vanzofsprekend goon sprako als
men stelt
as rechtsburqer van Sint Maarten to ziin geschaad door eec
bepaa!do
onconstitutioneie regehng. In hot kader van eon concreet qesctni kan do rechtor
nagaan of do gewraakte handeling in overeenstemming is met de andsverorden
ing.
Zn nodig kan hij onderzooken of do onderliggende wettelijke regeling
in
overeonstemmng is met hoqere regeis. waaronder hepalingen ut do Sraatsregoiin
g.
OmwiHe van do drndelijkheid s ook in artikel 119, eerste iid, bopaald
dat tootsing
achteiogo blijft indien een voldoende bolang ontbreokt.
De eis van een concreet belang kan probernatsch zijn als hot gaat em zuver
constitution&e zaken, dot wit zeggen zaken die in beginsel niet bestuursrech
tetijk
strafrechtelijk of civielrechtetijk zijn. Daa rom wordt voorgesteld dat do Ombudsman
een astie kan starten om do constitutionaliteit van een flog niet in werking
getreden
andsverordening te aten toetsen door hot Constitutioneet Hot (zie hoofdstuk
8).
Ad f Hot rechtsgevolg
Hi) eon toetsing in concrete gevallen past dat de rechter aiteen in hot
concrete gevat
het aatste woord heeft, Dc rechter zat niot verder kunnon gaan dan
het buiton
toepassing aten van eon wetebepating, met eon hint aan do wetgever (artikel
119,
tweede lid). Ook kan hi) het utblijvon van eon andsverordoning
onrechtmatig
oordelen (HR 19 tebruari 1993, AB 305). Uit eon oogpunt van machtenscheiding
gaat
hot echtor to ver als do rochtor bij zijn bostissing tevens voorschrijft op wetke
wijze do
wetgever dent to vodoon can de Staatsregeiing, Na eon (gedeettotijk
e) buiten
toepassingvorkiaring a hot can do wetgever urn eon nieuwe regeling
te makon in
overeenstemming met do Staatsregeling.
Ad p. Uitvoorbaarheid
Invoering van constitutionete toetsing kan leiden tot eon taakverzwaring
veer met
name do rechterlike macht on voor do wetgovnqsafdeiing in Aruba
heeft do
oheffing van bet toetsingsvorbod net nt nauwoliiks eleid tot eon verzwaring
van do
tack van do rechtor, Dit iijkt samon to hangen met do omstandigheid dat
do rochtor
eerder tootst aan rechten nit internationaie verdragen dan can
vergehikbare
gmndrechten nit do Staatsregeinq. Mode coot horoo iijkt goon extra
rechter’jko
capaciteit nodig. Do tootsing zal or voorts too kunnon leidon dat landsvorordo
ningon
dionen
te
worden
qoreparoerd,
Godacht
kan
worden
can
circa
tweo
andsuerordoninoen per car. Hemoer 5 g.e:en extra ‘epevnoscaoa
cte rocdzakoiud

Zoals vormeld in de inioiding hi) dit hoofdstuk, wordon in dit
ontwerp do
uitn2npspurteni met betrekkinq tot net ooenbaar mnwter:e ccnsttutorteei.
vernkerd.
Voorschrifton nvnr do bevoeqdheden tot 000flt.aar minrstone H)n rn
ot name to vren
in hot Wetboek van Strafvordering van de Noderiandso Antillon, dat
door Sint Maarten

zei warden overcienomen. Van beianq is dat Sint Maarten ervoor heeft
ciekozon cm
semen met Cumaçao en Nederiand, voor wet hetreft Bonare, Sint Eustatius
en Sane,
de inric.hting, organisatie en beheer van de openbare ministeries en de samenwerkin
g
op cia verschi?nde terreinen bij of krachtens consensus riikswet te regeian.
utcangsounten zin clot de cpspocinq en verve’ic;ing van strafbare teiten
ais reqai
•geworteid zijn in de samenieving. Dit is het niveau waarop de democratisch
e controle
on beled en cntvoering piaatsvmdt. Dc iustiteie taken met inbegrip van
hat
vervo.gnqsbeied, van eik land vailen onder de verantwoordehkheid
van de egen
Minister van Justitie, Om verantwoording at te kunnen leggen can
de eigen
volksvertegenwoordigng zat de verantwoordelijke minister in staat
esteld macten
warden bet npenbacr mnisterie can te sturen.
Er is em praktische redenen veer gekozen de organisatie van hat openbaar
ministene en de van de rechtspraak in aftonderigke rijkswetten neer
te lengen, Die
praktische redenen zijn onder meer gelegen in bet feit dat
de Rijkswet
Gemeenschappelijk Hot van Justitie de rechtspraak in dIe Caribische
delen van bet
Koninkrijk reqelt, terwijl hat voorstel van rijkswet geen betrekking
heeft op het
openbaar mnstene van Aruba. Daze keuze impliceert niet dat hat openbaar
mmsterie
geen dccl zou uitrnaken van de rechterlijke organisatie. De laden van
hat openbaar
ministerie worden beschouwd als lid van de rechtertijke macht.
Artik& 120: Innchting openbaar ministerie
In hat eerste en tweede id van deze bepaling wordt de grondsiag voor
hat openbaar
ministerie van Sint Maarten geregeld met can hat hoofd daarvan de
procureur
generaal. In hat derde lid wordt de mogelijkheid gegeven am bij onderlinge
regaling
regels te stellen over het openbaar ministerie. waarbij de uitgangspunten
var. de
Staatsrageling in acht enomen warden.
Artikel 121: Parket procureurgeneraa en parket n eerste aanleg
Deze bepalingen geven can wie can hat hoot van het parket van de
procureur
generaal en can hat hoofd van hat parket in aerate aanieg staat. Zij sluiten
can bij de
rqkswet -openbare ministeries.

Artikel 122: Kerntaken apenbaar ministerie
Amtikei 122, eerste hd, bevat can, bes.chrijving van de kerntaak van,
ret c’oenbaar
rrenistemie, Dc omschruving rs ruirn en aigemeen. Deze kerntaak
is nader ingevuld n
bet tweede lid dat is overgenomen nit artikel 3 ELRO. Dc toekenning van
specifieke
taken en hevoegdheden waardcor de kemntaak gestaite krhgt.
cieschredt in
iandsverordenngan. Dc omschrvsng van de taken is met
r.ntputtend. 5j
iandsverordening kunnen andere tal-en can hat opcnbaar
ministerie warden
toe ekend, bijvoorbceid dc vordehrg tot ontb indin van rechtspersona.n,
Artikel 123: Vervolging van een minister wegens misdrijf
Dc ontwemp-Staatsregeiin,a bevat ocr uitgewerkt steisel te.r c.nder’steurirç.
van cia
integdtait van de poiitiaka qezagsdragers (rrnnwterc en ieden van do
Staten van bet
land. Dc gevcgen voor can minister die verdacht wordt van hct begaan
van can
misdriif en in ear: latere tase eventucel cs-ordt ‘erro.srdeeid. voor tot beraa-n
van dat
sun aanzieniilk (zie cia artikei-en 36 err 50), Niet aileen wordt do
minister di) he.t
toepassen van vooriopige hcchtenis of na can veroordeling gcschorst
als minister,
near di) can evar,euaie onherroenaiiike- veroordc!rng’ wcrdt betrokker-e
bovendcn var

rechtswege ontheven cit zijn ftinctie. Aivorens deze rnaatregelen warden
toegepast is

bet natuurlijk onontbeeriijk dat do besH.ssing over te gaan tot vervoigina. zorgsuidig

eezrdt aenomen. Hertee werdr EanqeSCJren
deS systeem dat reeds veer
amstsrnisdrjven .n bet iJeta eec. van Strafvordering i opgenomen,
narnedjk sat
vervoiging enkel door de procureuwgeneraai of een door deze s eciaal aangewezen
ersoon, ken warden inqezet. Air verdere waarborq is een qrondsag opoenomen
voor
de reneling hij iandsverordening dat ic besissing van de procurourgeneraai
wet tot
stand ken komen, dan nadat hot Hof hiermee heeft ingestem.d. Vervoiging
dient to
worden opgevat air het door hot openbaar ministerie betrekken van een
strafrechter
in de strafzaak. Ce Grondwet kent in artikel 119 een bijzondere procedure
voor de
vervoiging van politieke ambtsdragers wegens ambtsmsdnjven: zij worden
vervoigd
door de procureurgeneraal bij de Hoge Raad en in eerste en enige a anleg
door do
Hoqo Raad berecht na bevel van do Reqering of Tweede Kamer. In de literatuur
wjn
vraatekens gezet bi do rechtvaardigng voor deze procedure die ieidt
tot ceo
boperkte vervolgbaarheid.
Bovendien is een vervolging van ceo politieke
ambtsdrager op last van de regering of do Kamer bedenkelijk vanuit het
oogpunt van
het voorkornen van poltieke strafprocessen. Cm doze redenen s niot gekozen
voor
evername van de Nederlandse procedure.
In do ontwerp”Rijkswet Gemeenschappelijk Hot van .Justitie is in artikel
16,
derde lid, de mogelijkheid opqenomen om bij andsverordening additionele
taken aan
bet Hot op te dragen. Deze iandsverordening is een dergelijke opdracht. De
procedure
wordt nader uitgewerkt in een landsverordening, aldus het tweede lid van artikel
123,
Jndien do minister van Justitie zelf voornemens is do procureurgeneraal
een
b;jzondere aanwiJzlng te geven betretfende de opsporing en vervolging van
strafbare
baton, zoals de vervolgng van ceo Statenld, dan is de minister op grond
van de
rijkswet openbare ministeries verplicht het voornemen daartoe voor to leggen
can hot
Gemeonschappeiijk Hot van Justitie ter toetsing aan hot recht.
27
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3. Politic

Artik& 124: Inrichting er samenwerking
In bet eerste id s de grondslag soar bet poitiekorps van Sint Maarten
neergeiegd.
Volgens hot twoede lid kunnen in een onderlinge regeling met eon of moor
landen in
hot Konnkrk regels wordon qosted over do pobtie. Een onderlinqe regeling
dr
codco C r’
cc s’e ,n., zir ic d
“ws e asbaecte’i 2”’ “ce”’ rio coca nger an
de Staatsregeling in acht. Op grond van do afspraak in de slotvorklaring
van hot
bostuurlijk overlog over do toekom.stige staatkundige positio van Curaçao
en Sint
Mearten van 2 november 2005 5 do ontwerp-rIlirswet nolite vzn Caraçao.
van S,nt
li5g en var Bonairs, s Or, ELjStdt;.u5
en Saba (hierna rijkswet poiOo) tot stand
gokomen.
Artikel i25 Politietaak
In dit artikoi is do polit,iotaak noergoiogd. Do politic bert tot teak in ondergoschik
thoid
can hot bevoogd qozaq on in ovoreenstemming met do dearvoor
goldendo
rechtsreqels to zorgen voor de bead t,erkoiiike handhavn van, do ecnts.crdeen
bet
V.51. R,M. Vsnnix, KorthAs en Peper vordacht van ambtsmnisdrit, NiB 2000, blz. 141S
en
B
C
venerate ver’.ciabav,rreiG, NiB 2000. viz.
—

“‘—

C
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ArOkel 1.3 ontwerpnijkswet cpenbare mAisteries,
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verienen von hole aan hen dIe deze behoeven. ccc taakom
schrijving siuir ac n idi
huldiae politieregehna Nederiandse AntlUen en bp: de rilksw politic
et
.

cit

Artikel 126: Gewedgebruik
Ne arnbtenaar van politm aanaesteld soar de uitvoerina van Pc
oohtietaak. s bevoegd
in Pc rechtmatige utoefening van zijn teak geweid te gebrui
ken tegen personen en
goederen. wanneer bet daarmee beoogde dccl alt, mede gelet
op de can bet gebruik
van qeweld verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel
niet op andere wijze kan
warden bereikt, Aan het gebruik van geweld gaat cc
moqelilk een waarschuwing
sooraf. In verband met bet geweldsmonopolie van de politic
is het wenseiijk deze
benahng uit de geldende politieregeling constitutioneel
te verankeren, Nadere regels
zijn ocqenomen in de ambts en geweldsnstructie,

HOOFDsTuK 8: CoNsTrrurzoNEEL HOF
ArtkeI 127: Taak Constitutianee Hof: abstracte
toetshig van wetgevng

Artikei 119 van de ontwerp-Staatsregeling bevat de bevoegdheid
van de rechter orn in
werking getreden landsverordeningen en lagere regelingen
te toetsen aan de
Staatsregeling. Sen inherente beperking van concrete toetsin
g is dat de rechter pas
ken toetsen als hem een geschil is voorgelegd. Daarvoor
dient men een voldoende
belang te stellen. Maar ook als er geen concreet geschil is,
kan het wenselijk zijn dat
een rechter regelgeving kan toetsen aan de Staatsregeling
als hoogste wet van het
land. Te denken valt aan een begrotingsverordening die in
strijd is met de financiële
bepaiingen ult de Staatsregeiing. Zon regeiing kan door een
burger waarschijnijk net
aan de rechter ter toetsing worden voorgelegd vanwe
ge het ontbreken van een
voldoende concreet belang. fn artikel 127 wordt daarom aan
bet Constitutioneel Hot
de mogeiijkheid gegeven cm een bekrachtigde, maar nag
niet in werking getreden
wettelijke regeling te toetsen aan Pc Staatsregeling. Het
Hot kan een regeling can cue
daarveor in canmerking komende bepalingen van de Staatsr
egelng toetsen, zowel de
inhoud als de wijze van totstandkomin p van de regeuing.
Dc Ombudsman is, als
hoeder van de Constitutle, bevoegd om uiteriijk zes
weken na de bekrachtiging van de
landsverordening een zaak aanhangig maken, tenzij sprake
is van een spoedeisend
belang, Net zal vooral gean cm controversidle ontwerpen van
landsverordening, die in
Pc Raad van Advies en in de Staten ci tot veei commo
tie hebben geleid. Op het
moment van nwerkingtredinq van een wetteiijke regeiing
vervait de actiebevoegdneid
van de Ombudsman. ifanaf dat moment ken de gewone
rechter in het kader van Pc
behandeling van een geschii een onderliggende reading toetsen
can Pc Staatsregeiing
op grand van artikel 119.
In zJn ethics over de voorgesteide constr.utonele
toetsin
heeft net
Gemeenschappeiijk Hot van JustiNe van Pc Nederiandse Pntiile
n en Aruba Pc invoering
van abstracte toetsing ontraden. Net Hot beschouwt d.c concre
te toetsinq alA een grc.
step en adviseert eerst ervari rig op te then met Pc concre
te toetsing- waarmee in een
concreet gevel re.chtsbe.scherming ken. worden geboden.
Zoals hiert oven verm ld is
het Bestuurscoiiege van nordeel Pat Pc vaorgesteicie abs.tra
cte toetsPig beianarijke
aanvuliende rechtsbescherming biedt ten opzichte van
de toetslng door Pc qewone
rechter in qevailen waarin een voinoende beiang am de
gewone rechter te adidren,
ontbreekt. Bovendien ken bet Constitutioneel Hot oak
Pc totstandkoming van
wetteipee regeiinqen. tcetsen,

Het cerste lid onstitue ert het Hot, Ti ke na van de bevoeodheid tot
aOstracte toetsna aar ole newone rechter’, 7o5 het Herecht jr carafe OOfliCQ \/fl oflt
Maarten, iigt niet voor de hand, omdat abstracte toetsing van wetgeving. waarbij geen
sprake is van concreet geschii, can heel order metier is dan het beslechten van
ceschiiien
Het tweede lid geeft de raak van het Hot wear: net toetsen van bekrachtmde,
moar met ln werking getreden wettelijke rageingen aan de Staatsregaling. Dc
facultatieve toetsing door hat Con•stitutioneie Hot is aan hat einde van het
wetgevinqsproces geplaatst, na can eventueel referendum en lu:st voor de
inwerkingtreding. Een raadpiegend referendum kan betrekking hebben op can ontwerp
dat door de Staten is goedgekeurd of tar bekrachtiging is voorgedragen (zie artikei
92). Gekozen is voor can beroepsterrnijn van zes weken (artikel 127, derda lid). Pas
no hat verstrijken van de beroepstermijn kan de wettelijke regaling in werking treden
(artikel 127, vierde lid), tenzij sprake is van een spoedeisend belang. Deze tarrniin is
beperkt gehouden urn te voorkomen dat de inwerkngtreding onnodig wordt
opgehouden. Indian hat Hot can wattelijke regaling in strijd met de Staatsregeling
oordeelt, aol hat Hof de regaling vernietigen. Dc regaling treadt dan niet in werking
(artkei 127. vijfda hd). Hat iigt in de rede dot de wetgever aen niauw ontwerp opstelt,
met inachtneming van de wtspraak von hat Constitutioneel Hot, Aangezien de toetsing
door hat Hot betrekking heeft op can wettelijke regaling die nog niet in warking is
getreden, zullen de feitelijke en rechtsgevolgen van can vernietiging beperkt zijn.
Denkbaar is dat hat Hot in de toekornst andere taken kan worden toebedeeld,
bilvoorbeeld met het cog op het waarborgen van integriteit. Artikel 127. zesde lid,
bevat de mogelijkheid cm bij landsverordening de taken van hat Hot uit te breiden,
Hiaronder wordt nader ingegaan op; a. het dccl en ornvang van de toetsing; b.
da ontvankelijkheid; c. de verhouding tot het bestuurlijk toezicht; d. het rechtsgevolg
en e. ha uitvoering.

Ad a. Doe! en omvang van de toetsing
Hat dccl van constitutionele toetsing is te varzekeran dot een ieder zich aan he
hoogsta wet van het land houdt. Daartoe is het wenselilk dat he staatsregeiing bij cc
rechter afdwingbaar is, Geiet op hat dcci van de toetsing iigt hat voor de hand de
toetsing in beginsel aan aile bepohngen ult de Staatsregeflng mogalijk te moken. Hat
is achter uiteindelijk oar de rachter cm te bepolen of ear bepaling voldoende concreet
en voldoende duide:gk is geformuieerd dat hh araan kan toetsen. Made naar
aanieiding von het advies van hat Gemaenschoppehjk Hot van lustitia is in artikei 119,
aersta lid, verduidelijkt dat toetsing door de rachter van can wettelijke regaling aan de
Stoatsregeiing achterwege blijft indien de bapaling van de Staatsregeling zich roar
nhoud niet voor toetsng cart Het a,omt net er op oar dat de bepaling zodanig
concmet en, horrtee”Daar
dof
door he recOter kor: worden toegepast. Daorb:j
spelen de bawoordingen, he context, dcci an strekking von de bepoiing en de
samenhano met ondere berolingen een rol.
28
Err, beiongra;’ke verru:ring tar connote non he concrete roetsinc hocr he
gewone echte 5 dot het Constitutioneel Hot owE he ooze van rrjtcta,r,hk,orr.nc von
wettehjke regeiingen kwn toetsan oar doorvocr in aonmerking komenda beralingen uit
de Staotsregaling. Zo kon de Ombudsman bijvoorbeeld menen dot een bij can
oe”e’oo

a

es

o

°oo

c”w.

c’soo’”c:ae

he

evraad. in non dergeiik kan -oval ian do Ownudsrnan do totstaridkom;ng van On
ter toetsinq voorleacen ann hot Onnattotionee oaf.

wetteiike rnq&?no

Ad b. Do ontvani<elifkheid
Zoals gezion bij do toohchting op artikol 119, cal do oH- van eon voldoende belang
problematisch zijn als hot gaat orn culver constitutionole zakon, dEt wi zeggen zaken
die m beninsel net bostuursrechtelik strafrechtnigk of c!volrechteljk zgn. Daaroni
vordt vuorgestein dat dc Ombudsman eon acte kan starten em do constitutonato!t
van eon non nice in working getroden iandsvorordeninq to aten toetsen door hot
Constitutioneel Hot, Gekozen is voor de Ombudsman omdat hij een onafhankeigke
autoritoit is die boven de partijen staat, Om die reden is hot toekennen van do
actiebevoo gdheid aan bijvoorbeeld do o ppositio niet opportuun. Bovendien is het gelet
op de kloine schaal van Sint Maarten niet wenseiijk is weer eon nieuw orgaan in hot
oven to roopen,
Gekozen is voor een beperkte periode van zes weken na bekrachtiging en voor
de inwerkingtreding van een wettelijke regeling, tenzij sprake is van een spoedeisend
helang, In dat gevai hoeft de termijn van zes weken vcor nwerkmgtroding niet to
worden atgewacht. Vogens het derde lid worden bij of krachtens landsverordenjng
nadere rogels gosteld over hot spoedeisend belang. Dit is gebeurd in do
ontworplandsverordening Constitutioneel Hot. Eon spoedeisend belang is slechts in do
volgende ver gevaflen aanwezig: In de eerste plaats zwaarwegende private of
publieke nadelen bij vertraging. Dit houdt in dat er doelgroopen gebaat zijn bij een
spcodi:ge inwerkingtreding of dat sprake is van buitensporig grote nadelen voor
doelgroepen in geval van vertraging. Op de tweede paats spoed- of noodregefgeving;
in geval van incidenten en crises. Op de derde plaats reparatieregelgeving: indien
bijvoorbeeld rochterlijke uitspraken nopen tot aanpassing van do reg&geving. Dc
viordo uitzonderingsgrond betreft internationale regelgeving. 29 In do memorie van
toelichting bI een wetteiijke regeiing dent duidehjk te worden aangegeven weke
mtzonderingsgrond wordt gehanteerd en waarorn, Wanneer naar het corded van de
Ombudsman n eon con.creet goval hot spoedeisend beang met deugdehjk is
cemotiveord is, is bet rnogeliik dat do Ombudsman alsnog ontvankelijk is,
Hot gaat natuurlijk niet aan dat de Ombudsman ‘zomaar’ van zijn
actiobevoegdheid gebruik maakt. In eon verzoekschrift aan hot Hot zal de
Ombudsman gemotiveerd dienen aan to goven op welke gronden eon wettoiijke
reqolinO’ naar din ocrdeei cnvorengO-aar s met de Staatsregeiing. Anders za net Hot
net verzoee net ontvankeidk of angegrond verkmren. Eon on ander s geregeid n do
cnrwee-vandsverordenlnQ Const:tuti-oneei Hof
Ad c. Verhouding tot bestuurhjk toezicht
Het Statuut vorleent in artikol 50 aan do Koninkrijksregoring eon algemono
bevoegdheid om in o’o landen op landsnivoau enomen besluiten to vernietiqon,
is m000ia van .‘-etcevonoe en besrvurlilke rra-atreqeien van ce lander
ws
O:-’’ OOr, CO
O’re
5Ot
z’
aio.emenvt nnantrec ci van rlikshestuur, dan we met beianoen neiker erzoroing of
waarborging aangeiegonhoid van hot Koninkrijk is
Cit roprossiovo toezicht is
neorgelegd in artikoi 50 van hot Statuut en wordt uitgoworkt in artikel 22 v-an do
Req emonten voor do Gouvorneur. Hot oorsto lid van artikel 22 van hot Regiornont
‘.

vencht do Gouverneer em elke
aioeme no

maatregeion,

na

ancisverudereng en ek

vaststoiiing

onverwijid can

do

ancisnesiut.

noucende

Koninkrijksroqoring

to

zondon, Do strok.king hiorvan is dat vanwege hot Koninkrijk nsgeqaan kan worden of
do recelino in strhd is met on.n<r1ksrecht o KoninkrU,sboangon,
Op crond van artikei 21 neeft de Gouvorneur as Koninkriikso
raaan do
verplichting eon do..or do Staten aangonomen iandsverordoning of een horn
voorgodragen iandsbesiuit niet als iandsorqaan vast to stoilen, indien hij strijd
canwezig acht met do n artkei 50 van hot Statcut genoemde rogeingen of belangen.
Dt betreft prevontiet bestuurjk toezcht. Van de voc-igestelde ahstracte toetsing door
hot Constituboneel Hof is hot Korunkrijksrocht uitdrukkoUjk uitgosloten, Volgons artikol
127 twoede lid, heeft do toetsing alleon betrekking op ?andswotgeving; dat wil zegqon
agere wetteijke regeingen dan do Staatsregeiing.
Ad d. Het rechtsgevo/g
Bij eon abstracte toetsing van wotqovinq door oen Constitutioneel Hot past hot
rechtsgevolg dat het Hot de betreffende regeling kan vernietigen. Do roge!ing treedt
hierdoor niot in werking (artikel 127, vijfde lid) Overigens zullen do govolgon van eon
vornietiging boporkt zijn aangozion do rogoling nog niet in working is gotredon, Hot
liqt in do redo dat hot de wetgevor met inachtnerning van de beslissing van hot Hot
eon nieuwe wettolijke rogeling rnaakt,
Ad e. Uitvoerbaarheid
Hot Constitutioneel Hot is eeri novurn in hot Koninkrijk. Hot Constitutioneel Hot van de
Nedorlandse Antillen en Aruba heeft alloon op papier bestaan en is nooit in working
gotrodon. Wol kennen tal van iandon eon Constitutioneei Hoff maar dat zijn landen en
institutios die vaak al lang bostaan waardoor do ervaringen niot zonder moor relevant
zjn voor Sint Maarten, Octet hiorop is het moeilijk te voorspeiten hoeveei zaken door
do Ombudsman jaarlijks wordon aangobracflt bij hot Hot. Daarbij speelt natuurHjk ook
do capacitoit van hot bureau van do Ombudsman eon rob In do ontwerp
landsverordoning Constitutioneel Hot is bepaald dat aan hot Hot eon grittier wordt
toegevoegd. B do start van hot nieuwo and wordt uitgegaan eon onkel geval nor

Artikel 128: Inrichting en samenstelling Constftutioneel Haf
Dit artkei bevat do ooornaamste voorschrtften veer do nrichting van hot
Constitutionoei Hof. Uitgangspunten daarbij zijn dat do loden eon grote mate grote
deskundighoid bozitton met hot toetson van wetgoving on dat hot Hof onafhankeiijk
van do potHek cperoert, waardoor gezag kan worden opgobouwd. Do regeing is does
cebasoerd on do eonvc-rmgo andsverordenina Consritutoneoi Hot Noderandse
Antiiien en Aruba (hiorna: ELCH).
Volgons hot eorste lid bostaat hot Hot nit dde loden on drio
n-iaatsver’rar-cendo eden tr ve-rbanc met do tack en do cevcegd-ine:c van rot Hot
en
wotgovng tegen to houdo-n is eon. meorucudiqe samonstoiiinc viense-ne.
Hot
Constitutionooi Hot van do Nodorlandso Antiiien or. Aruba bostond op papier nit vijf
loden on twoo plaatsvorvangors. in zijn advies wijst hot Gemeenschappeiijk Hot van
Justtie omen cat no
. Onncomu:ke:ip. seen Corst:tutionooi Hot to beryor.sen met siocflts
t
drie eden. Naar hot cordeei va-n hot Hot s hot weinig aantrekkoiijk dat As vijt iedon
van do Raad van Advies on vorvoigons vijftion Statonledon zich over eon ontwerp
gebogon hobbon, vorvoigens appei” door do Ombudsman moqolilk is op dre led-en

van hat Corstitutioneio Hot, Voorts mortt het Hot op dat cok hot Constitutioneol Hot
van do Nederlandso Antilien en Aruba nit vhf loden bestond. In reactie daarop wijst
Bestuurscoiieec area dat de Staten an do Naderianase AntHen an van Aruba at
eenontvanbg aeon cestaan, tervod do S-talon van Snt Maarten nit vpftcn loden
bestaan. Mode gelet op He schaal van hot land ach.t hot Bostuurscollogo eon Hot
bestaande nit drie ledon en dne piaatsvervangers oassend. Zil worden benoemd
hh
andshestrnt. bet eerste ad en een ptaatsvervanc-end Id van h-ct Conshtutioneei
Hot
worden bonoomd op voordracht van de Raad van State van hot Koninkrijk en
nit zijn
midden. Dit is relovant voor do constitutionolo ontwikkolingon in do bredere context
van bet Koninkrijk. Weliswaar ken do regehng in de Staatsregoling do Read van
State
van bet koninkrijk als Kennkrijksorgaari clot binden, rnaar nit de omstandigheid
dat
do Korcnkrijksrogering instemming diont to vorlenon aan do ontworpStaatsregeling,
volgt dat de Raad van State van het Koninkrijk zal meewerken. Omdat de Staatsraad
van Sint Maarten in do Raad van State van bet Konnkrijk op grand van
de
ontworplandsverordening Raad van Advies tevens buitengewoon lid a van
de Raad
van Advies van Sint Maarten, zal bet echter niet kunnen gaan am hot lid van Sint
Mearten in do Read van State van bet Konnknk.
Hot tweede lid en eon plaatsvervangend lid van bet Constitutioneel Hof zijn
tevens lid van hot Gemeonschappelijk Hot van Jusbtie en warden benoemd
op
vnordracht van hot Gemeenschappelijk Hot van lustitie. Hiermee wordt beoogd
rekening to houden met de Caribische context. Do rechtsbasis is to vinden in artiket
17, derde lid, van de ontwerpRijkswet Gomeenschappelijk Hot van Justitie. Voigens
die bepaling vervult hot Hot of loden van bet Hot do hun bij landsverorde
ning
opgedragen taken. Het is duidelijk dat een rechter van bet Constitutioneel
Hot die
heeft gecordeeld over een wette!ijke regeiing later niet zal kunnen deelnernen can
do
concrete toetsing op grand van artikel 119. Dc rechter dient zich te vorschonen.
bet derde lid en eon elaatsvervangend lid van bet Constitutioneel Hof warden
door do regering van Sint Maarten benoemd, gehoord bet Constitutionoel Hof Andors
dan de voordrachten van de Raad van State van bet Koninkrijk en van
hot
Gemeenschappelijk Hot van Justitie, is bet horen van hot Constitutionoel Hot
niet
mndend veer do regering.
Uit eon ocgpunt van onafhankeiijkheid 5 een benoeming voor hot even
aangewozon. Om aansluiting bij do ontwikkelingen in do samenleving to bevorderon
is
evenwel gekozen veer een benoeming van ti-en jaar. Oak do ELCH geat nit van
tien
jaar. Wei IS voorzen in do magelijkhed van herbenoernlng.
Hot dorde lid van artikel 128 bopaalt dat do benoemingsvereisten
bij
landsverordeningworden vastgesteld. In do ontwerplandsverordening Constitutionoel
is aangesioten bij do bene.emingsvermston nit artikei 24. aerate, tweed-c en
derde
ad. van cc onwerpRkswet Gemeenschappoiok Hot van Justitie, Voc-rgoschreven
is
eon met good gevolg afgolegd examon op bet gobiod van hot recht can eon
bij
lands aerc-rdening
aangewezen
universi.teit
of d-aaraan
bil
iandsverordenina
ded gestm e radon of aetu!ascnrrrten. Het sareent veer z!cr dat kandidaten vocrts
bowijzen hebben gogevon van bokwaamhoid in zaken van wotgoving, bestuur
on
recbtspraak, dan wei van bijsondere deskundigbeid in aangeiegenhoden
die do
wetc.evng-, et eestuur of c-c recntsaraak raken, Met name eon anme aonis
van en
er-a arino met constituboneel recht is- relevant, Op grond van artikei 24, derde lid,
van
do ontworpRijkswot Gomeenschappelijk Hot dienon He loden of plaatsvervangonde
-eden van hat Ce meensch atoe!llk Hot van Justihe Ne-der.e-nder to sUn, Da-t
voorschrift
5 c-ok oogencmen in do crtwerc’!andsverordening Constitutioneel

Voigens bet vierde Ud bevat de voordracht de narnen van zo mogeiijk twee
personen, Dit is overgenomen ole artikel 23, tweede lid, van de Rijkswet Hot, zij het
dat de rijkswet uitgaat van zo mogelijk drie personen. in verband met de kleine schaal
is daar niet voor gekdzen.
Het viifde Isd w overqenomen ut de gLCH en spreekt voor zich. Hat zesde an
zevenne sd bepalen Ic rechtspositie van de eden van bet Constitutioneel Hot, in net
zesde nO: is hepacid dot scborssng of ontsOg ais lid van bet Gemeenschappelik Hot van
Justitse tevens scborsng or ontsiag ais isd an bet Constitutsoneel Hot meebrengt. Oak
lit vcorschrift s overoenornen ut de ELCH.
Hat zevende lid van artkel 128 zset op schorsing en ontslag van de leden van
bet Constitutioneel Hot. Zij warden bij Iandsbesluit ontslagen in de bij
landsverordening bepaalde qevallen. Hat goat dan om ontslag op eigen verzoek of
wegens bet bereike n van de leeftijd van zeventig. Oak indien men door ziakte blijvend
ongeschikt is am de functie uit te oefenen, zal ontslag voigen, Daarvoor geldt een
procedure voor bet Gemeenschappelijk Hot van Justitie, op vordering van de
procureur-generaai. zoals uitgewerkt n de ontwerlandsverordening Constitutioneel
Hot. ‘larder Can n ae gevaller ad lanasverordensng hepoald scnorsing volgen. Dc
orocedure en de gevalien zjn nader geregeld in de ontwerplandsverordening
Constitutioneel Hot. Volgens dat ontwerp kan ontsiag voigen na een onherroepe!ijke
veroordePng wegens misdrijf of can onherroepelijke rechterlike uitsoraak houdende
ondercuratelestelling, faillissement, surseance van betaling of gijzeling, of wegens can
handelen dat ernstig nadeel toebrengt aan can goede gang van zaken bij de
recbtspraak. Dc procedure en de gronden voor ontslag en scborsing zijn ontleend aan
de ontwerprijkswet Hot,
Dc in artikel 128, achtste lid, bedoelde regaling is de ontwerp
andsverordening Constitutioneel Hof,
H0OFDsTUK 9 SLOTBEPALINGEN
Artikel i29 Wijziging Staatsregeling

Ce procedure zoor wijziging van deze Staatsregeling komt snboudeisjk overeen met
artikel 42, tweede lid, van bet Statuut en artikel 149 van de Staatsregeling van de
Nederlandse An lien, Een niet onbelangrijk verscbil is ecbter de verzwaarde procedure
die is voorgeschreven voor wijziging van de Staatsregeling. Waar bet Statuut uitgaat
van twee derden van bet aantai uitgebrachte stemmen wordt in dit ontwerp, in
overeenstemming met de Staatsregeling van Aruba en bet ontwerp van Curagao, twee
lerden van Ia stemmen van hat aantal zstbng h.ebbende eden voorgeschreven. Met
ceze verzwaarde orocedure wordt net vaarborgkarakter van. Ic Staatsregeling
erstavqd. Utgaande van 15 elan zoo op hasis van artFkei 42 van bet Statuut de
S:aa.tsreçeiing reeds b: g: stemrnen l:un—,en vorien 9eW53Z0d vol ens dit ontwero
znn caawcor tzsnmnste den stemrnen
Ce Konnkrksrecer5nQ he
ieee
verzwaarde orocedure bil Ic Staatsreoaiino van Aruba in 1986 aanvaard en oniangs
cpnieuw, bij hear gevoelen over Ia ontwerpStaatsregelina van Curagao.
Artikel 130: Citeertitel
Cit artikel spreekt voor zich.

AD0ITI0NELE ARTIKELEN

Artke I: Overgangsbepaiing (&)andehjke regegeving
E3ij cia inwerkingtreding van cia Staatsregahng van Sint Maartan zijn nan qroot aantal
daarvoor varaiste uitvoE.ringsregahngen niet gereed, Tan aanzien van can aantal
bepalingen bestond voor cia Nederlandse Antillen wel uitvoe ringswetgeving. Daze
wetgeving vindt zijn basis in cia Staatsregabng van cia Nadarlandse Antillen en in cia
Eilandenrageling Nederlandsa Antillan voor zover hat watgeving van hat eiiandgebiad
Sint Maarten betreft. Mat hat ingaan van cia status van Land in hat Koninkrijk zal Sint
Maartan noodzakelijkerwijze daarom vooralsnog gebruik moeten blijven maken van
bestaande Anti hiaanse dan wai eilandelijke wet- en regegeving. Daarom is gekozen
voor cia opzet van dt artikel, Ter utvoenng daarvan
s ceo tweetal
overganqslandsverordenmgen vastgesteld. Dc ontwerplandsverordening algernene
overgangsbepalingen bevat ceo zogenaamda ‘oositieve lijst” waarop abe Nederlands
Antbbaanse en eilancialijke wet- en regelgevina Is opgenomen die met hat
nwerkingtreden van deze overgangslandsvarordening kracht van wet of regebng van
bet land Sint Maarten verkrijgen. In de ontwerptandsverordening bilzondere
ovargangsbepaiinaen zijn ankele beiangrijke wjzigingen en aanpassingen op
bastaanda Antilliaanse of ailandelijke wet- an regelgeving opgenomen in de vorm van
aen
“nagatieve
ijsL”
Met
bet
inwerkingtreden
van
daze
laatste
ovargangslandsverordening verkrijgen cia bestaancie Antilliaansa en ailandelijka
regalingen zoals gewijzigd bij die andsverordening, kracht van wet of regaling van
Sint Maarten,
Artikel IlL Overgang v&ksvertegenwoordiging
Dt artikel heeft een tweeledig dod. in hat eerste lid wardt geregeid dat de zittende
eden van de ei[andsraad cia hoedanigheid van Statenlid verkrijgen, Aangezien cia
ailandsraad van hat eilandgebied Sint Maarten bestaat uit elf laden en de Staten zal
bestaan uit vijftien eden, is in bet tweede en derde lid een voorziening getroffen voor
cia noodzakeiiike uitbreiding van hat aantal eden. De regeling voorziet in bet
samenkomen van de nleuwe Staten van vijftven blnnen dre maanden na de
viwerkingtrading van cia Staatsregeiing, Aangasloten is bi de regalIng voor cia
.iarvroegda varkiazingen zoals naergelegd in artikel 59.
Hat cierda hd bevat can beparking van cia macht van cia Staten bastaande uit elf
laden. Dc beparking ziat op hat vaststellen van regalingen die cia grondrachtan
baperken. Dit soort regalingan is van ciergalijk balang voor cia sarnenleving dat hat
vaststellen daarvan diant te warden voorbahoucian aan de Staten bestaande ult
vijftian laden zoals voorzian in cia Staatsregeling.
Artike IV: Overgang aanhangge ontwerpen van iandsverordenmg
Dir a.rtlke farriteert hat nialiwe land bij bet voortzattan van. hat watuavande orocas
eat door hat Land da Nederandse Antrian s noazat.
FJadpriarse AntHer nabben
diverse beanowackande wetcavinascrajecren inqazat da cc ret
‘an
canbie-ding var doze Staatsra-galing tar beslutvcrnznq req wet war-an afgerond, zoas
cia harDening van cat Wetboek
Strcfrecht ciaccit eat an zen dat daze
tralactan nag net zijn afgarond, dan biedt additioneal .artikai IV cia mogelijkheid cm
daze trajactan ovar a reman an voort te zatten. Zodoancia profitaart hat nleuwa land
van cia reads geinva.staarda arbaid. Hat artikal is natuurlilk facultatiaf gaformulaerd
aangezien hat politieka basluit orntrent da wansalijkheici van ean bepaalcia regaling ligt
bij hat niauwa land Sint Maartan,
--r
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Artikel Vt Eerste benoeming loden Canstltutioneel Hot
Dit artikel regolt de eerste benooming van de loden en grittier van hat Constitutioneel
Hot als bedoeld in hoofdstuk 8 van dit ontwe rp. Do eerste bonoeming van do ledan
vindt plaats door do eilandsraad op voordracht van hat bestuurscollege. Dezolfdo
procedure is gohants..erd bij do eorste benooming
do loden van do Aigomeno
Rekenkamer, Eon van do loden zai worden geworven uit hot Gem•eenchappeHjk Hof
van Jus•titie en eon van do loden uit do Raad van State van hot Koninkrijk. Dit iaatsto
is met name relevant met het oog op de constitutionelo ontwikkolingon in de bredero
context van hot Koninkrijk. Do kandidaatleden dienon overigens to voldoen aan de
kwaiificaties die bij iandsverordening zijn vastgestold (artikol 128, derde lid). Do
bodoeide landsverordoning is do ontwerplandsverordening Constitutionoel Hot, Daarin
zijn do benoemingseison voor rochters uit do ontwerprijkswet Hot overgenomen,
In do ontworplandsverordening Constitutioneel Hot is bepaald dat do grittier op
voordracht van hot Constitutioneel Hot bij landsbesluit wordt bonoemd, Volgens hot
tweode lid van artikel V vindt do eorste benooming van de grittier plaats op voordracht
van hot bostuurscollogo,
Artke VI: Invoering nieuw Wetboek van Strafrecht
Ais vormold bij do toolichting op artikel IV, is bij do Staten van do Nodorlandso Antillen
oon ontwerp van landsverordening strekkende tot invoering van eon nieuw Wetboek
van Strafrocht aanhangig, dat volgens afspraak door de nieuwo landon zal wordon
ovorgonomen. Do vorwachting is hot niouwe wotboek nog voor do ingang van do
staatkundige herzioning in working zal treden, In do artikelon 36 on 50 van do
ontworpStaatsregeling wordt verwezon naar hot Wotboek van Strafrecht, In vorband
met do mogelijkheid dat doze Staatsregoling oerdor in ontwerp wordt vastgestold dan
do horzieno Wotboek van Strafrecht, is additioneel artikol VI opgenornon. Met dit
voorschrift wordt do mogolijkheid aan do regoring gegoven tot aanpassing van do
nummoring in vorband met do invooring van do thans bij do Staten van do
Nodorlandse Antillon aanhangige ontworplandsvorordoning tot vaststolling van oon
niouw Wotbook van Strafrocht.

