
 
 SINT MAARTEN 

 

LANDSCOURANT 
National Gazette 

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 27                15 december 2015 

 

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken, 

Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving 

Imperial Building, W.J.A. Nisbeth Road 23 

Philipsburg, Sint Maarten 

Tel.: 542 4724/542 4701 of fax: 542 9514. 

Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB) 

o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij 

Ontvanger. 

Abonnementsprijs per 18 november 2011:  

- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per 

jaar bij vooruitbetaling; 

- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de 

Ontvanger. 

 

Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen 

mededelingen is een betalingsbewijs vereist. 

Aanleveren mededelingen:  

- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org  

- of op het adres van de uitgever op een  

digitaal medium. 

Aanleveren uiterlijk maandag 21 

 december a.s. voor 12.00 uur  

’s middags. 

Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op 

www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33) 

 

 

 

 

 

SPECIAL 

EDITION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INHOUDSOPGAVE PAGINA  

Landsbesluit van 14 december 2015 van de Gouverneur van Sint Maarten 2 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2015,  nummer 27                                                      15 december 2015 

  P a g i n a  | 2 

 

 

 
                                                                                                                 

No. 2015/2749a                                                                                                                                                                                               

                                          
 
 

 

                                              LANDSBESLUIT  
 

Van de 14 december 2015, no. LB-15/1110 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 
 

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

het gevoelen van de ministerraad; 

 

Overwegende: 

 

- dat bij Landsbesluit van 28 oktober 2015, no. LB-15/0951, besloten is om de Staten te 
ontbinden ingevolge artikel 59 van de Staatsregeling, waarbij tevens een nieuwe 
verkiezing werd gelast voor de ontbonden Staten; 

 

- dat voornoemd Landsbesluit van 28 oktober 2015 is ingetrokken bij en vervangen door het 

Landsbesluit van 29 oktober 2015, no. LB-15/0992; 
 

- dat voornoemd Landsbesluit van 29 oktober 2015 blijkens artikel 6 in werking treedt op 15 
december 2015;  

 

- dat in voornoemd Landsbesluit van 29 oktober 2015 onder meer is overwogen dat het 
fenomeen van overlopende Statenleden sterk negatieve gevolgen heeft voor de integriteit 

en de kwaliteit van het bestuur, en dat het schadelijk is voor het imago van Sint Maarten 
in regionaal en internationaal verband, zoals dit blijkt uit de rapporten van de Commissie 
Integer Bestuur (“Doing  the right things right”, 2014), van Price Waterhouse Coopers 
(“Integrity Inquiry into the functioning of Government of Sint Maarten”, 2014) en van 
Transparency International (“National Integrity System Assessment Sint Maarten”, 2015); 

 

- dat uit verschillende sectoren van de gemeenschap en ook door individuele burgers 

publiekelijk kritiek is geuit op het fenomeen van overlopende Statenleden, hetgeen het 
vertrouwen dat de bevolking behoort te hebben in de Staten en de Statenleden ernstig 
schaadt; 
 

- dat de regering de problematiek van overlopende Statenleden erkent en vastbesloten is 
deze op korte termijn te doen onderzoeken met als doel de voor Sint Maarten beste 

wettelijke oplossing te vinden; 
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- dat gedurende de afgelopen weken duidelijk is geworden dat er geen eensluidende 
interpretatie bestaat van de toepassing van de artikelen 33 en 59 van de Staatsregeling; 
 

- dat immers het handelen door de regering na een motie van wantrouwen op grond van 
artikel 33 van de Staatsregeling heeft geleid tot verdeeldheid in de gemeenschap over de 

vraag wanneer het ontslag door de regering had moeten worden aangeboden, dan wel 
wanneer hun ambt ter beschikking had moeten worden gesteld; 
 

- dat de bevoegdheid van de regering om de Staten op grond van artikel 59 van de 
Staatsregeling te ontbinden ook heeft geleid tot verdeeldheid binnen de gemeenschap met 
betrekking tot de vraag wanneer de regering bevoegd is om dit artikel toe te passen; 

 
- dat een deel van de gemeenschap van mening is dat het te allen tijde de bevoegdheid is 

van de regering om de Staten te ontbinden, terwijl een ander deel van mening is dat 

alleen in het geval van een impasse tussen de Staten en de regering genoemd artikel kan 
worden toegepast, bijvoorbeeld in het geval van het niet kunnen bereiken van een 
meerderheid; 
 

- dat naast de genoemde artikelen van de Staatsregeling, meerdere landsverordeningen 
regelende het kiesstelsel van Sint Maarten, waaronder de Kiesverordening en de 
Landsverordening registratie en financiering politieke partijen, aan evaluatie toe zijn; 
 

- dat voorts het Land al enige jaren in een precaire financiële situatie verkeert, terwijl de 
budgettaire positie van het Land als uiterst problematisch wordt ervaren; 
 

- dat de Ministerraad van het Koninkrijk bij besluit van 8 september 2015 een financiële 
aanwijzing heeft gegeven aan het bestuur van Sint Maarten overwegende onder meer dat 
het Land sinds 10 oktober 2010 er niet in is geslaagd om de begrotingen van de gewone 
dienst tot een positief eindsaldo te brengen of in evenwicht te houden, en dat de begroting 

en de meerjarenraming juist toenemende tekorten laten zien; 
 

- dat voormelde aanwijzing inhoudt dat het Land de tekorten op de gewone dienst uit de 

periode 2010 tot en met 2014 van in totaal circa NAf 60 miljoen dient te compenseren met 
ingang van 2015 en dat deze compensatie uiterlijk in 2018 dient te zijn gerealiseerd; 
 

- dat de aanwijzing voorts bepaalt dat de zorg- en pensioenuitgaven in de begroting en de 
meerjarenbegroting volledig moeten worden opgenomen om verdere toename van de 
achterstand te voorkomen en dat de betalingsachterstanden in de periode 2015-2018 

moeten zijn weggewerkt; 
 

- dat het voor de regering noodzakelijk is om op korte termijn inkomstenverhogende en 
uitgavenverlagende maatregelen te nemen zodat voldaan kan worden aan de financiële 
aanwijzing; 
 

- dat voormelde maatregelen zo spoedig mogelijk gerealiseerd dienen te worden; 

 
- dat de regering mede gelet op al het voorgaande van oordeel is dat een vroegtijdige 

verkiezing van de leden van de Staten, zoals besloten in voornoemd Landsbesluit van 28 
oktober 2015, no. LB-15/0951 een belemmering zal zijn voor de te ondernemen acties 
door de regering voor wat betreft de financiële aanwijzing en de begrotingen; 
 

- dat de regering voorts van mening is dat een vroegtijdige verkiezing van de leden van de 

Staten zoals besloten in voornoemd Landsbesluit van 29 oktober 2015, zonder dat eerst de 
nodige wetsaanpassingen ter bestrijding van het fenomeen van overlopende Statenleden 
zijn ingevoerd, geen oplossing zal bieden voor het fenomeen van overlopende Statenleden, 
maar juist een voortzetting daarvan ten gevolge zal hebben met alle nadelige gevolgen 
van dien voor het Land; 
 

- dat de regering van oordeel is dat deze electorale problematiek complex van aard is, 

aangezien het een belangrijk constitutioneel recht van een Statenlid betreft;  
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- dat de regering binnen twee weken na de inwerkingtreding van het onderhavige 
landsbesluit een commissie zal instellen bestaande uit deskundigen, met als taak het 
fenomeen van overlopende Statenleden te onderzoeken en om binnen drie maanden na 
hun benoeming de regering te adviseren over mogelijke wetsaanpassingen voor het 
oplossen van de problematiek van overlopende Statenleden; 

 
- dat het derhalve noodzakelijk is om het meergenoemde Landsbesluit van 29 oktober 2015 

op onderdelen te wijzigen; 
 

Gelet op: 

- artikel 59 van de Staatsregeling; 

- artikel 21 en 40 van de Kiesverordening;  

 

HEEFT BESLOTEN 

Artikel I 

De artikelen 1 tot en met 4 van het landsbesluit van 29 oktober 2015, no. LB-15/0992 komen als 

volgt te luiden: 

 

Artikel 1  

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

ontbinding vindt plaats op 31 oktober 2016.  

 

Artikel 2 

De stemming voor de verkiezing van de leden van de Staten vindt plaats op 26 september 2016. 

 

Artikel 3 

De dag van de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Staten wordt bepaald op 8 

augustus 2016. 

 

Artikel 4 

De eerste samenkomst van de nieuw gekozen Staten vindt plaats op 31 oktober 2016 op een door 

de Voorzitter van de Staten te bepalen tijdstip. 

 

Artikel II  

 

Artikel 6 van het landsbesluit van 29 oktober 2015, no. LB-15/0992 komt als volgt te luiden: 
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Artikel 6 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 15 december 2015, met uitzondering van de 

artikelen 1 en 4, die in werking treden met ingang 1 augustus 2016. 

 

Artikel III 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan en wordt in de 

Landscourant geplaatst. 

 

 

  

Philipsburg, 14 december 2015 

De Gouverneur van Sint Maarten 

d.d. 

 

De Minister van Algemene Zaken 

d.d. 14 december 2015 

 


