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No. 2019/1482

LANDSBESLUIT
Van de 23e september 2019, no. LB-19/0642
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 op 6 september 2017 orkaan Irma grote schade aangericht heeft aan het Land Sint
Maarten en dat de wederopbouw van Sint Maarten vertraging opliep door het weigeren
van de toenmalige regering om de financiële hulp uit Nederland via de World Bank aan
te nemen;

-

dat hierdoor een constitutionele crisis ontstond waarbij de toen bestaande coalitie uit
elkaar ging, het Kabinet William Marlin diens ontslag heeft aangeboden, de Staten
werden ontbonden en nieuwe verkiezingen werden georganiseerd;

-

dat als resultaat van de verkiezingen op 26 februari 2018, de United Democratic Party
(UD) en de St. Maarten Christiaan Party (SMCP) een coalitie vormden genaamd de Sint
Maarten United Christian Democratic Coalition;

-

dat de coalitie niet slechts uit een parlementaire meerderheid gevormd is, maar ook uit
de gezamenlijke visie van de noodzaak om de wederopbouw en verbetering van de
economische levensvatbaarheid, alsmede voor het bereiken van politieke en
economische doelen op een duurzame wijze en in lijn met de wereldwijd vastgestelde
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling;

-

dat op 22 juni 2018 het regeerprogramma van de Sint Maarten United Christian
Democratic Coalition, genaamd “Building a Sustainable Sint Maarten” 2018-2022,
geaccordeerd en gepubliceerd is;

-

dat op 25 juni 2018 het Kabinet Leona Romeo-Marlin geïnstalleerd is;

-

dat de wederopbouw van Sint Maarten door de huidige regering met behulp van de
door Nederland beschikbaar gestelde gelden via de World Bank, uitgevoerd wordt;

-

dat een lid van de coalitie ondersteunt door de oppositie een motie van wantrouwen
tegen een minister van de coalitie heeft ingediend en door de Staten is aangenomen,
waardoor er onzekerheid is gecreëerd bij de andere ministers bij het uitvoeren van hun
taken en het regeerprogramma;
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-

dat enkele leden van de coalitie in de uitoefening van hun taak naar eigen inzicht
handelen met als gevolg dat de regering in onzekerheid verkeert over het hebben van
een meerderheid in de Staten voor de uitvoering en ondersteuning van het
regeerprogramma;

-

dat ongewenste invloed van buiten het Parlement en de Ministerraad het
bestuursproces destabiliseert waardoor het in onze grondwet voorgeschreven principe
van trias politica niet gedegen gewaarborgd kan worden;

-

dat een statenlid zich als onafhankelijk statenlid heeft opgesteld onder verwijzing naar
het gebrek aan samenhang, communicatie en gemeenschappelijk doel binnen de
coalitie en daardoor een van de uitslag van de verkiezingen afwijkende verhouding
heeft gecreëerd;

-

dat de coalitie daardoor niet meer een meerderheid vormt in de Staten van Sint
Maarten en dat de regering onder de huidige politiek-bestuurlijke verhoudingen niet
kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met een parlementaire meerderheid;

-

dat er fundamentele verschillen bestaan tussen de Statenleden en de regering hoe om
te gaan met de wederopbouwfonds en de relaties binnen het Koninkrijk;

-

dat er een situatie is ontstaan die het nemen van belangrijke beslissingen door het
Parlement, zoals die van de CFATF regelingen/voorwaarden, de wijziging van de
Pensioenlandsverordening, de financiering en herbouw van de luchthaven, de Belasting
hervorming, blokkeren, met ernstige gevolgen voor het land;

-

dat het noodzakelijk is de wederopbouw van Sint Maarten te blijven verzorgen en dat
op korte termijn ingrijpende beslissingen op financieel- en economisch gebied
genomen worden ter zake van het openbaar bestuur en voor een bestendige toekomst
van het Land;

-

dat deze beslissingen alleen genomen
volksvertegenwoordiging en regering;

-

dat door het fenomeen van Statenleden die zich onafhankelijk verklaren en de
onzekerheid bij de regering van een meerderheid in de Staten er voldoende aanleiding
bestaat om nieuwe verkiezingen uit te schrijven;

-

dat het voor het imago van Sint Maarten in regionaal en internationaal verband, nodig
is dat de democratie en de continuïteit van het bestuur van Sint Maarten gegarandeerd
worden;

-

dat een vertegenwoordiging van het volk slechts bestaansreden bezit zolang deze
draagkracht heeft bij de kiezers;

-

dat gelet op de wederopbouw van Sint Maarten en de voortdurende wisselende
verhouding in de Staten, aanleiding bestaat de kiezers in de gelegenheid te stellen een
duidelijke uitspraak te geven op de wederopbouw van Sint Maarten en 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 om de kiezers in de gelegenheid te stellen een duidelijke uitspraak te geven,
dienen er nieuwe verkiezingen te worden uitgeschreven, die eenduidige steun van de
kiezer voor voorgenomen ingrijpende beslissingen garandeert;

-

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;

kunnen

worden

met

een

stabiele
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-

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

Gelet op:
artikel 59 van de Staatsregeling;
artikel 21 en 40 van de Kiesverordening; en,
paragraaf 3 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De Staten van Sint Maarten worden ontbonden conform artikel 59 van de
Staatsregeling van Sint Maarten.
Artikel 2
Te besluiten dat deze ontbinding ingaat op 23 december 2019.
Artikel 3
Te besluiten dat de eerste samenkomst van de nieuwgekozen Staten op 23 december
2019 plaatsvindt, met een door de voorzitter te bepalen tijdstip.
Artikel 4
De dag van de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Staten wordt
bepaald op 2 oktober 2019.
Artikel 5
De dag der stemming voor de verkiezing der Staten te bepalen op 25 november 2019.
Artikel 6
Dit landsbesluit treedt in werking op de dag van de ondertekening en wordt in de
Landscourant gepubliceerd.

Philipsburg, 23 september 2019
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Algemene Zaken
23 September, 2019

Afschrift dezes te zenden aan:
de afdeling Juridische Zaken en Wetgeving;
de Staten van Sint Maarten;
de Electorale Raad;
de afdeling Burgerzaken;
het Centrale Stembureau;
de Ministerraad.
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