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No. 2017/1546

LANDSBESLUIT
Van de 03 november 2017, no. LB-17/0575

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 het onderzoek van de Commissie Electorale Hervorming naar het fenomeen overlopende
Statenleden heeft aangetoond dat de politieke partijen het na de verkiezingen afsplitsen door een
statenlid van de partij, waarmee dat lid aan de verkiezingen heeft deelgenomen, afkeuren en dat
afsplitsen wensen tegen te gaan;
dat een Statenlid zich thans weer heeft afgesplitst van de partij waarmee hij aan de verkiezingen
heeft deelgenomen en zich als onafhankelijk Statenlid heeft opgesteld, met alle nadelige gevolgen van
dien voor het bestuur van het land;
dat als gevolg hiervan de continuïteit van de regering is ondermijnd;
dat door dit afsplitsen van politieke partijen ook voor toekomstige regeringen een duurzame
meerderheid in de Staten niet meer kan worden gegarandeerd;
dat een duurzame meerderheid als vorenbedoeld een randvoorwaarde is om de bestuurlijke
voorzieningen die in het kader van de wederopbouw van Sint Maarten na orkaan Irma geboden zijn
tot stand te kunnen brengen;
dat de regering, gezien de ontstane politiek-bestuurlijke situatie, de ontbinding van de Staten
noodzakelijk acht en om nieuwe verkiezingen uit te schrijven;
Gelet op:
- artikel 59 van de Staatsregeling;
- artikel 21 en 40 van de Kiesverordening;
- de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen;
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HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De Staten worden ontbonden conform artikel 59 van de Staatsregeling van Sint Maarten.
De ontbinding van de Staten vindt plaats op 31 januari 2018.
Artikel 2
De stemming voor de verkiezing vindt plaats op 8 januari 2018.
Artikel 3
De dag van de kandidaatstelling wordt bepaald op 13 november 2017.
Artikel 4
De eerste samenkomst van de nieuwgekozen Staten vindt plaats op 31 januari 2018 een door de
voorzitter te bepalen tijdstip.
Artikel 5
Dit landsbesluit treedt in werking op de dag van de ondertekening en wordt in de landscourant
gepubliceerd.

Philipsburg, 03 november 2017
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Algemene Zaken
03 november 2017
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