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                                              LANDSBESLUIT  
 

Van de 29e oktober 2015, no.LB-15/0992 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 

Op voordracht van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, in overeenstemming met 

het gevoelen van de ministerraad; 

In overweging genomen hebbende: 

- dat onmiddellijk na de uitslag van de laatstgehouden verkiezingen personen die tot lid van 
de Staten werden verkozen, zich hebben afgesplitst van de partij waarmee aan de 
verkiezingen werd deelgenomen en zich als onafhankelijke Statenleden hebben opgesteld; 
 

- dat thans wederom enkele Statenleden zich bij brief van 30 september 2015, zonder 
daaraan voorafgaand debat met en enige nadere motivering van de regering, hebben 

opgezegd, terwijl twee van deze leden de partij hebben verlaten waarmee aan de 
verkiezingen werd deelgenomen en daardoor opnieuw een van de uitslag van de 

verkiezingen afwijkende verhouding hebben gecreëerd; 
 

- dat sinds 10-10-10 gemiddeld ieder jaar een nieuwe regering moest worden gevormd als 
gevolg van afsplitsingen; 
 

- dat sinds de verkiezingen voor de Staten in augustus 2014, het regeerakkoord waarop de 
regering steunt meermaals is heronderhandeld wegens telkens wisselende 
coalitiesamenstelling; 
 

- dat de regering mede als gevolg van het vorenstaande zich voortdurend geplaatst zag voor 
de dreiging dat de regeringssteun telkens zou worden aangetast; 
 

- dat hierdoor een duurzame meerderheid in de Staten niet kan worden gegarandeerd; 
 

- dat door de voortdurende wisselingen onvoldoende garantie bestaat c.q. niet te voorzien is 
of een opvolgend kabinet duurzaam zal kunnen rekenen op de steun van de meerderheid 
in de Staten; 
 

- dat het noodzakelijk is om in deze regeringsperiode, ook op korte termijn, ingrijpende 
beslissingen op financieel-economisch gebied alsmede ter zake van de integriteit van het 

openbaar bestuur te nemen voor een bestendige toekomst van het Land en dat zulke 
beslissingen alleen genomen kunnen worden in een stabiel bestuurlijk klimaat blijkende uit 
een eenduidig kiezersmandaat; 
 

- dat de voortdurende wisselingen voldoende aanleiding zijn om nieuwe verkiezingen uit te 
schrijven; 
 

Overwegende voorts: 

 

- dat ook uit het rapport “Doing the right things right”; eindrapport Commissie Integer 
Bestuur, juli 2014 (Wit/Samson), het rapport “Integrity Inquiry into the functioning of 
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Government Sint Maarten” (Price Waterhouse Coopers, 2014) en het rapport “National 
Integrity System Assesment Sint Maarten”, 2015 (Transparency International) is gebleken 
dat het fenomeen van overlopende Statenleden sterk negatieve gevolgen heeft voor de 
integriteit en de kwaliteit van ons bestuur; 
 

- dat het voor het imago van Sint Maarten in regionaal en internationaal verband, de 
ontwikkeling van onze democratie en de continuïteit van het bestuur van Sint Maarten niet 

wenselijk is deze situatie te laten voortduren; 
 

Overwegende voorts: 

 

- dat het vertegenwoordigend stelsel waarop ons constitutioneel bestel is gebaseerd 

overeenstemming veronderstelt tussen de regering en de volksvertegenwoordiging en een 
randvoorwaarde is om met vrucht ons land te besturen; 
 

- dat een vertegenwoordiging van het volk slechts bestaansreden bezit zolang deze 

draagkracht heeft bij de kiezers; 
 

- dat er, gelet op de voortdurend wisselende verhoudingen, aanleiding bestaat de kiezers in 
de gelegenheid te stellen een duidelijke uitspraak te geven of de leden van de Staten die 
in de uitoefening van hun taak naar eigen inzicht handelen, nog wel voldoende vertrouwen 
van hun kiezers genieten; 
 

- dat het inzicht dat bedoeld vertrouwen wel of niet bestaat niet onafhankelijk kan worden 
vastgesteld van de kiezers, zodat nieuwe verkiezingen dienen te worden uitgeschreven die 
eenduidige steun van de kiezer voor voorgenomen ingrijpende beslissingen garandeert; 
 

- dat hierdoor de mogelijkheid wordt geschapen voor de kiezers om een duidelijk uitspraak 
te doen met betrekking tot de vraag of leden van de Staten het vertrouwen van de 

bevolking hebben; 
 

- dat de regering de overtuiging is toegedaan dat met het tot nog toe gevoerde 
regeringsbeleid het algemeen belang en het welzijn van de bevolking is gediend; 
 

- dat het thans aan de kiezers is daarover een uitspraak te doen; 
 

- dat in het Landsbesluit van 28 oktober 2015, no. LB-15/0951 per abuis een onjuiste datum 
van stemming is opgenomen, waarbij niet werd voldaan aan de wettelijke termijn 
genoemd in artikel 40 van de Kiesverordening; 
 

- dat het derhalve noodzakelijk is om dit besluit in te trekken en een nieuw besluit vast te 
stellen. 

 

Gelet op: 

- artikel 59 van de Staatsregeling van Sint Maarten; 
- artikel 21 en 40 van de Kiesverordening; 
- paragraaf 3 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen; 
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HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1 

De Staten van Sint Maarten worden ontbonden conform artikel 59 van de Staatsregeling van Sint 

Maarten. De ontbinding van de Staten vindt plaats op maandag 14 maart 2016. 

 

Artikel 2 

De stemming voor de verkiezing van de leden van de Staten vindt plaats op dinsdag 9 februari 

2016. 

 

Artikel 3 

De dag van de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Staten wordt bepaald op 

dinsdag 22 december 2015.  

 

Artikel 4 

De eerste samenkomst van de nieuwgekozen Staten vindt plaats op maandag 14 maart 2016 op 

een door de Voorzitter van de Staten te bepalen tijdstip. 

 

Artikel 5 

Het Landsbesluit van 28 oktober 2015, no. LB-15/0951 wordt ingetrokken.  

 

Artikel 6 

Dit landsbesluit treedt in werking op 15 december 2015 en wordt in de Landscourant gepubliceerd. 

 

                                                                                  

 

                                                                                 Philipsburg, 29 oktober 2015 

                                                                                 De Gouverneur van Sint Maarten 

                                                                                  

                                                                                  

De Minister van Algemene Zaken 

d.d. 30 oktober 2015 


