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OPROEPING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot
van de 18e oktober 2013, waarvan afschrift is gelaten aan
de Officier van Justitie op Sint Maarten, heb ik, Mark John
Rabess, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gerecht
in Eerste Aanleg van Sint Maarten, wonende op gemeld
eiland en kantoorhoudende aan de C.A. Cannegieterstreet
in de Marcus Building te Philipsburg op Sint Maarten,
gevolg gevend aan de beschikking van 25 september 2013
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, de
rechtspersoon naar vreemd recht Capital Management
Co. Ltd., zonder bekende vestigingsplaats te Sint Maarten,
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ECHTSCHEIDING

Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint
Maarten, van 12 augustus 2013 , de echtscheiding is
uitgesproken tussen Kenworth PETERS, wonende
op Sint Maarten en Marva BAPTISTE, wonende in
Dominica, wier huwelijk op 12 augustus 1999
te Anguilla werd voltrokken.
De deurwaarder,
Mark J. Rabess

FUSIE
OPGEROEPEN
om op 14 januari 2014, des voormiddags te 8:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op Sint Maarten
om op de vordering van de rechtspersoonlijkheid bezittende
Stichting Dawn Beach Estate Lots Foundation ,
gevestigd op Sint Maarten, te antwoorden. (AR 167/13/)
De deurwaarder,
Mark J. Rabess

AANKONDIGING
Bij exploot van 28 oktober 2013 van de ondergetekende
deurwaarder voor burgerlijke zaken, waarvan afschrift is
gelaten aan de officier van Justitie op Sint Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend , is ten
verzoeke van de naamloze vennootschap THE
WINDWARD ISLANDS BANK LTD., gevestigd en
kantoorhoudend op Sint Maarten, en gedomicilieerd aan de
Falcon Drive te Harbour View te Philipsburg, ten kantore
van Lexwell Advokaten, en gemachtigd de advocaat mr. J.
Veen en mr. F. K. Kutleur, aan MICHELANGELO L. R.
SIRVANIA EN MARIA J. SIRVANIA-SANCHEZ
MONTILLA, wonende op Sint Maarten,
BETEKEND
De grosse van een vonnis van het Gerecht in eerste
aanleg, zittingsplaats Sint Maarten, van 1 oktober 2013/
AR 114/13 met bevel om binnen 2 dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder,
Mark J. Rabess

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 2:318
Burgerlijk Wetboek deelt kandidaat notaris
mr. Lars Peter de Vries, waarnemend voor
Henry Parisius, notaris op Sint Maarten,
mede dat NAGICO LIFE INSURANCE N.V.,
gevestigd te Sint Maarten (als verkrijgende
vennootschap), een fusie is aangegaan met
BRITISH AMERICAN INSURANCE
COMPANY N.V., gevestigd te Curaçao,
(als verdwijnende vennootschap) bij akte op
31 oktober 2013 voor hem verleden.
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MINISTERIEEL BESLUIT
VAN DE
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN
NR.: 2013/1781

in overweging genomen hebbende:
dat een Engelse vertaling van de organieke Landsverordeningen van Sint Maarten in bijgaande ministerieel
besluit is opgenomen welke onder meer zal worden gepubliceerd op de internetpagina van de overheid;
gelet op:
artikel 6 van het Landsbesluit bekendmaking en inwerkingtreding;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
1.

De als bijlage bij dit besluit opgenomen Engelse vertalingen van de in onderstaande tabel genoemde
wettelijke regelingen worden vastgesteld.

2.

In het geval van enige discrepantie of discussie tussen de Nederlandse brontekst en de Engelse
vertaling, is de Nederlandse tekst leidend. Aan de Engelse vertaling kunnen geen rechten worden
ontleend.

Organiek wetten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Citeertitel of andere aanduiding van de regeling
Staatsregeling van Sint Maarten
(Constitution of Sint Maarten)
Landsverordening bescherming persoonsgegevens
(National ordinance personal data protection)
Landsverordening openbare manifestaties
(National ordinance public demonstrations)
Landsverordening Veiligheidsdienst
(National ordinance security service)
Non-activiteitstelling politieke gezagdragers
(Suspension of persons holding political authority)
Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid
(National ordinance structure and organisation of national government)
Vergoedingsregeling reis- en verblijfskosten Ministerraad
(Regulation on compensation of Council of Ministers travel and
accommodation expenses)
Pensioenregeling politieke gezagdragers
(Pension regulation political authorities)
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragers
(National ordinance on remuneration of persons holding political
authority)
Kiesverordening
(Election Ordinance)

Publicatienummer
AB 2010, GT no. 1
AB 2010, GT no. 2
AB 2010, GT no. 3
AB 2010, GT no. 4
AB 2010, GT no. 5
AB 2010, GT no. 6
AB 2010, GT no. 7
AB 2010, GT no. 8
AB 2010, GT no. 9
AB 2010, GT no. 10
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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Landsverordening registratie en financiën politieke partijen
(National ordinance registration and finances of political parties)
Landsverordening inrichting en organisatie griffie Staten
(National ordinance structure and organisation of the Department of the
Clerk to Parliament)
Rechtspositieregeling Griffier Staten
(Regulation on the legal status of the Clerk to Parliament)
Rechtspositieregeling griffiepersoneel Staten
(Regulation on the legal status of staff of the Department of the Clerk to
Parliament)
Vergoedingsregeling reis- en verblijfskosten Statenleden
(Travel and accommodation expenses allowance for Members of
Parliament)
Landsverordening parlementaire enquête
(National ordinance parliamentary inquiry)
Landsverordening Raad van Advies / National ordinance Council of Advice
Landsverordening Algemene Rekenkamer
(National ordinance General Audit Chamber)
Landsverordening Sociaal-Economische Raad
(National ordinance Social-Economic Council)
Landsverordening ombudsman
(National ordinance ombudsman)
Landsverordening bekendmaking en inwerkingtreding / National
ordinance publication and entry into force
Landsverordening integriteitbevordering ministers
(National ordinance promotion of the integrity of ministers)
Comptabiliteitslandsverordening
(National Accountability Ordinance)
Kader-vaststellingslandsverordening centrale bank, geldstelsel,
deviezenverkeer en wisselkoers
(Framework national ordinance central bank, monetary system, foreign
currency transactions and exchange rate)
Landsverordening materieel ambtenarenrecht
(National ordinance substantive civil servants law)
Landsverordening openbaarheid van bestuur
(National ordinance open government)
Landsverordening uitzonderingstoestand
(National ordinance states of emergency)
Landsverordening vervolging politieke gezagdragers
(National ordinance prosecution of political authorities)
Landsverordening Constitutioneel Hof
(National ordinance Constitutional Court)
Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur
(National ordinance transitional legal and administrative provisions)
Landsverordening politie
(National Police Ordinance)
Landsverordening politiegegevens
(National ordinance police data)
Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten
(Central Bank-charter for Curaçao and Sint Maarten)
Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten
(Regulation on a Common Monetary System for Curaçao and Sint
Maarten)
Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten
(Regulation foreign currency transactions for Curaçao and Sint Maarten)
Regeling Wisselkoers Caribische gulden
(Caribbean Guilder Exchange Rate Regulation)
Reglement van Orde Staten
(Rules of order for the Parliament of Sint Maarten)

pagina 4
AB 2010, GT no. 11
AB 2010, GT no. 12
AB 2010, GT no. 13
AB 2010, GT no. 14
AB 2010, GT no. 15
AB 2010, GT no. 16
AB 2010, GT no. 17
AB 2010, GT no. 18
AB 2010, GT no. 19
AB 2010, GT no. 20
AB 2010, GT no. 21
AB 2010, GT no. 22
AB 2010, GT no. 23
AB 2010, GT no. 24

AB 2010, GT no. 25
AB 2010, GT no. 26
AB 2010, GT no. 27
AB 2010, GT no. 28
AB 2010, GT no. 29
AB 2010, GT no. 30
AB 2010, no. 62
Niet inwerking getreden
Bijlage 1, bij AB 2010, GT
no. 24
Bijlage 2, bij AB 2010, GT
no. 24
Bijlage 3, bij AB 2010, GT
no. 24
Bijlage 4, bij AB 2010, GT
no. 24
Niet afgekondigd
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Artikel 2

De Engelse vertalingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, die als bijlage bij deze beschikking zijn gevoegd, worden
geplaatst op de internetpagina van de overheid van Sint Maarten en ter inzage gelegd bij de Afdeling Documentaire
Informatievoorziening van het Ministerie van Algemene Zaken.
Artikel 3
Dit ministerieel besluit wordt gepubliceerd in de Landscourant en treedt in werking met ingang van de eerste dag
na de datum van publicatie.
Tweeëntwintigste oktober 2013
Minister van Algemene Zaken
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Besluit van de negenentwintigste oktober 2013, nummer 1872/2013 Minister van Algemene Zaken,
de Minister van Justitie, de Minister van Financiën, de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport,
de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur en de Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie, houdende de instelling van de Commissie Integer Openbaar Bestuur.
De Minister van Algemene Zaken, de Minister van Justitie de Minister van Financiën, de Minister van Onderwijs,
Cultuur, Jeugd en Sport, de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur en de Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
Overwegende:
dat integriteit van het openbaar bestuur cruciaal is voor het functioneren van de overheid;
dat sinds 10 oktober 2010 er concrete stappen door de regering van Sint Maarten zijn genomen in het kader van
het integriteitprogramma Sint Maarten;
dat het regeringsbeleid zoals verwoord in het actieprogramma 2013-2014 en uitgesproken door de Gouverneur
de opening van de Staten van Sint Maarten op 10 juni 2013 onder meer gericht is op het bestrijden van corruptie
in Sint Maarten;
dat op 24 september 2013 de Ministerraad van Sint Maarten de Grant Agreement met Transparency International
heeft goedgekeurd teneinde een “National Integrity System Assessment” (NISA) te doen plaatsvinden;
dat vooruitlopend op het NISA, dat een lange termijn onderzoek betreft, het wenselijk is een korte termijn audit uit
te doen voeren naar de staat van integriteit van het openbaar bestuur van Sint Maarten met het oog op het
bevorderen van goed bestuur gericht op het beschermen van de democratische rechtsstaat en het waarborgen van
een stabiele en rechtvaardige sociaal-economische ontwikkeling van Sint Maarten;
BESLUIT:
Artikel 1
1. Er is een Commissie Integer Openbaar Bestuur, hierna genoemd: de Commissie.
2. Tot leden van de Commissie worden benoemd:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Dhr. R.J.G. Bandell;
Dhr. J. Beaujon;
Dhr. F.W.H. van den Emster;
Dhr. R. Gibson Sr.;
Mw. H.W. Samson-Geerlings;
Dhr. J. Wit.

3. De Commissie wijst onder haar leden een voorzitter aan.
Artikel 2
De Commissie heeft tot taak het doen van onderzoek naar het deugdelijk en integer functioneren van het
openbaar bestuur op Sint Maarten en de waarborgen dienaangaande. In dat kader onderzoekt de Commissie over
de periode 10 oktober 2010 tot heden onder meer het functioneren van de verschillende sectoren van het
openbaar bestuur en identificeert zij de sectoren die in het bijzonder kwetsbaar zijn voor corruptief handelen en
de methodes die mogelijk daarbij worden gebruikt; zij beziet de mate waarin corruptie voorkomt in het openbaar
bestuur (politiek, bestuurlijk, ambtelijk) en brengt de relatiepatronen van het openbaar bestuur in kaart met
organisaties of individuen daarbuiten die corruptie in de hand werken. Ook beziet en beoordeelt zij de bestaande
mechanismen ter waarborging van de integriteit en het voorkomen van corruptie.
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Artikel 3
1. Het onderzoeksrapport bevat de conclusies en aanbevelingen met betrekking tot gebleken tekortkomingen,
zwakke plekken en knelpunten bij het waarborgen van de integriteit en deugdelijkheid van het bestuur en het
bestrijden van corruptie en overige integriteitschendingen.
2. De Commissie gaat in diens verslag en rapport in elk geval in op de volgende vragen:
a.

b.
c.
d.

Welke aspecten spelen een rol dan wel behoeven in het bijzonder aandacht bij de invulling van begrippen als
deugdelijkheid van bestuur en integriteit op Sint Maarten, gegeven diens jonge status als land binnen het
Koninkrijk, kleinschaligheid en Caribische context? In hoeverre is er daarbij sprake van bijzonderheden of
verschillen ten opzichte van de andere landen van het Koninkrijk?
Welke maatregelen heeft de regering van Sint Maarten sinds 10 oktober 2010 getroffen dan wel zijn in
voorbereiding op het punt van behoorlijk bestuur, integriteit en anticorruptie en in hoeverre zijn deze
maatregelen doeltreffend?
Welke zijn op dit moment op Sint Maarten de sterke en zwakke punten op de terreinen van behoorlijk bestuur,
integriteit en anticorruptie? Bij het beantwoorden van deze vraag zal bijzondere aandacht moeten worden
geschonken aan de rechtshandhaving en de rechtshandhavende instanties.
Welke maatregelen kan de regering van Sint Maarten verder nemen – op eigen kracht en samen met andere
partners – om het beleid ten aanzien van behoorlijk bestuur, integriteit en anticorruptie zo effectief en
efficiënt mogelijk te laten zijn en eventuele knelpunten en tekortkomingen ter zake weg te nemen?

Artikel 4
1.

De Commissie brengt uiterlijk drie maanden na haar instelling een tussentijds verslag van haar bevindingen uit
aan de ministerraad en biedt hem uiterlijk drie maanden na het tussentijdse verslag haar onderzoeksrapport aan.

2.

Het onderzoeksrapport wordt binnen een maand nadat het is uitgebracht met een inhoudelijke reactie van de
ministerraad openbaargemaakt en toegezonden aan de voorzitter van de Staten, de gouverneur en aan de
voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk. De ministerraad zal in diens inhoudelijke reactie de
maatregelen die naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport worden genomen bekend maken.

Artikel 5
1.

Indien het zich naar het oordeel van de Commissie laat aanzien dat het onderzoek niet zal zijn afgerond binnen de
daarvoor aangegeven tijd, doet de voorzitter van de Commissie daarvan melding aan de minister-president en de
minister van Justitie die in overleg met de Commissie een nieuwe datum vaststellen waarop het
onderzoeksrapport dient te worden uitgebracht.

2.

Na de openbaarmaking van het onderzoeksrapport is de Commissie opgeheven.

Artikel 6
1.

Tot secretaris van de Commissie wordt benoemd de heer R. van de Veer.

2.

De Commissie kan besluiten deskundigen in te schakelen voor het uitvoeren van werkzaamheden die zij in het
kader van de onderzoeksopdracht nodig acht.

3.

De personen, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn geen lid van de Commissie.

Artikel 7
1. De Commissie en de deskundigen, bedoeld in artikel 6, tweede lid, zijn bevoegd tot:
a.
b.

het opvragen en inzien van gegevens in schriftelijke hetzij digitale vorm welke zij voor het onderzoek nodig
acht;
het vragen van schriftelijke of mondelinge inlichtingen aan de ministers en hun ambtenaren en extern
betrokkenen.
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Elk lid van de Commissie is, evenals de personen bedoeld in artikel 6, leden 1 en 2, verplicht tot geheimhouding
van alle gegevens, waarvan in het kader van het onderzoek, bedoeld in artikel 2, kennis is genomen en waarvan
hij moet en kan vermoeden dat deze vertrouwelijk dienen te blijven.

Artikel 8
1.

Aan de leden van de Commissie wordt een vergoeding toegekend voor hun werkzaamheden. De ministerpresident en de minister van Justitie stellen de hoogte van de vergoeding vast.

2.

De vergoeding van de leden van de Commissie alsmede de kosten van de personen bedoeld in artikel 6, leden 1
en 2, komen, voor zover goedgekeurd door de minister-president en de minister van Justitie, ten laste van de
algemene middelen van het land.

3.

De leden van de Commissie en de secretaris ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van
de Vergoedingsregeling reis- en verblijfskosten Ministerraad.

Artikel 9
Dit besluit treedt per direct in werking.
Dit besluit zal met de daarbij behorende toelichting in de Landscourant worden geplaatst.
Philipsburg, negenentwintigste oktober 2013
De Minister van Algemene Zaken

De Minister van Justitie

De Minister van Financiën

De Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport

De Minister van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening, Milieu en Infrastructuur

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
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Toelichting:
Het behoeft geen vergaand betoog, dat integriteit van het openbaar bestuur cruciaal is voor het functioneren van de
overheid. Zoals bekend is het regeringsbeleid zoals verwoord in het actieprogramma 2013-2014 en uitgesproken door
de Gouverneur tijdens de opening van de Staten van Sint Maarten op 10 juni 2013 onder meer gericht op het
bestrijden van corruptie in Sint Maarten. Het zogenoemde “National Integrity System Assessment”, waarmee in de
loop van dit jaar een aanvang wordt gemaakt en dat door Transparency International zal worden uitgevoerd, kan
hierbij van grote waarde zijn. Het NIS betreft echter een lange termijn systeemonderzoek.
Het is echter zaak om zo spoedig als mogelijk enige helderheid te krijgen omtrent de feiten en omstandigheden die
ertoe hebben geleid dat bij de bevolking van Sint Maarten en in Nederland een negatieve beeldvorming betreffende de
integriteit en de deugdelijkheid van het openbaar bestuur van Sint Maarten is ontstaan en daarbij feiten van fictie te
scheiden. Immers, het vertrouwen van het publiek in de politiek en de goede relaties met genoemde
Koninkrijksgenoot zijn hier in het geding.
De instelling van de Commissie Integer Openbaar Bestuur strekt ertoe die helderheid binnen zes maanden te
verschaffen. Aldus kan op basis van de door haar vastgestelde feiten - in plaats van subjectieve gevoelens dan wel
percepties en allerhande geruchtenstromen - de daadwerkelijke en actuele stand van zaken aangaande de
deugdelijkheid van het openbaar bestuur op Sint Maarten worden bezien. Hiertoe kan deze commissie eventueel
afspraken ter afstemming maken met de commissie dan wel instantie die vanwege de gouverneur van Sint Maarten,
op voet van het (Koninklijk) besluit van 30 september jl. van de Rijksministerraad, onderzoek naar het behoorlijk en
integer functioneren van het openbaar bestuur van Sint Maarten zal doen.
Dit mandaat aan de Commissie Integer Openbaar Bestuur betekent evenwel niet, dat Sint Maarten c.q. de
ministerraad diens overtuiging omtrent de juridische en politieke onjuistheid van voormeld besluit van de
Rijksministerraad heeft herzien dan wel diens verzoek om voorlichting aan de Raad van State van het Koninkrijk heeft
ingetrokken en diens verzet tegen het meewerken aan en bij de uitvoering van het besluit van de Rijksministerraad
heeft beëindigd. Het mandaat beoogt slechts een formeel juiste basis te scheppen om tot praktische afspraken
omtrent het gewenste onderzoek te komen, opdat de onderzoeksresultaten door alle belanghebbende partijen kunnen
worden geaccepteerd. Aldus onderstreept het landsbestuur van Sint Maarten diens wens en bereidheid tot een
onderzoek, maar handhaaft het tegelijkertijd diens principiële strijd tegen het door de Rijksministerraad gehanteerde
juridische middel en de beweegredenen om het desbetreffende onderzoek in te stellen.
Philipsburg,
De Minister van Algemene Zaken
De Minister van Financiën
De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
De Minister van Justitie
De Minister van Onderwijs, Cultuur,
Jeugd en Sport

De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur
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N° 2013/1546

LANDSBESLUIT
Van 12 september 2013, no. LB-13/0720
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
Op voordracht van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, in overeenstemming
met het gevoelen van de Ministerraad,
Overwegende:
Dat bij landsbesluit van 23 december 2005 no. 2 (No. 5263/RNA) de vergoeding ingevolge artikel 7 lid 5 van de
Landsverordening op de Telecommunicatievoorzieningen 1995 (P.B. 1995 no. 196) verschuldigd door
concessiehouders ex artikel 2 van de Landsverordening op de Telecommunicatievoorzieningen van Naf 25,- per
aansluitpunt met 20% is verlaagd;
Dat een vergoeding verschuldigd is voor de kosten verbonden aan de verlening van de concessie, aan het toezicht op
de naleving door de houder van de concessie van de bij of krachtens de Landsverordening op de
Telecommunicatievoorzieningen (hierna: landsverordening) gegeven regels, voorschriften en beperkingen alsmede
aan de uitoefening van bevoegdheden inzake de telecommunicatie door het Land;
Dat gelet op technologische ontwikkelingen specifieke expertise vereist is voor de behandeling van concessie
aanvragen en de verlening van concessies dat een wijziging in de vergoeding verbonden aan deze taak genoodzaakt
is;
Dat gelet op de ontwikkelingen binnen de Telecommunicatie sector het gewenst is om de basis voor de vergoeding,
zijnde een tarief per aansluitpunt te verlaten, nu de kosten verbonden aan het toezicht op de naleving door de
houder van de concessie van de bij of krachtens de landsverordening gegeven regels, voorschriften en beperkingen
alsmede aan de uitoefening van bevoegdheden inzake de telecommunicatie door het Land niet herleid kunnen worden
tot een aansluitpunt;
Dat de kosten ten grondslag liggende aan de activiteiten waarvoor een vergoeding verschuldigd is, binnen de
telecommunicatie industrie, proportioneel aan de participanten toebedeeld dienen te worden;
Dat in verband met het voorgaande het wenselijk is om de vergoeding die de concessiehouder ingevolge artikel 7,
vijfde lid, van de landsverordening, verschuldigd is als volgt vast te stellen;
Gelet op:
artikel 7, vijfde lid, en artikel 8, van de Landsverordening op de Telecommunicatie voorzieningen (P.B. 1995 no. 196);
HEEFT GOEDGEVONDEN
Artikel 1
1. De vergoeding die de concessie houder, van een concessie bedoeld voor de aanleg, instandhouding en exploitatie
van vaste telecommunicatie infrastructuur, ingevolge artikel 7 vijfde lid van de Landsverordening op de
Telecommunicatievoorzieningen verschuldigd is, wordt als volgt vastgesteld:
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a. de kosten voor verlening van de concessie bedraagt voor de aanvrager ANG 2.500,- of USD 1.388,89, voor de
eerste aanvraag en ANG 1.500,= of USD 833,33 voor iedere verlenging van de concessie;
b. de kosten verbonden aan het toezicht op de naleving door de concessie houder van de bij of krachtens de
landsverordening gegeven regels, voorschriften en beperkingen, alsmede aan de uitoefening van taken inzake de
Telecommunicatie door het land bedragen jaarlijks:
ANG 150.000,= of USD 83.333,33.

Artikel 2
Dit Landsbesluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Landscourant waarin het
wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.
Philipsburg, twaalfde september 2013
De Gouverneur van Sint Maarten
E.B. Holiday

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
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TOELICHTING
Het voorstel tot vaststelling van nieuwe tarieven voor de activiteiten vallende onder artikel 7, vijfde lid, van de
Landverordening Telecommunicatievoorzieningen 1995, zoals gepubliceerd in P.B. 1995, 196, is ingegeven door
ontwikkelingen binnen de industrie alsmede door vigerende jurisprudentie waarbij een retributie karakter aan de
vergoeding wordt toegekend hetwelk niet aansluit op de gehanteerde basis van aansluitpunten voor bepaling van de
hoogte van de vergoeding. De suggestie hier is dat de daadwerkelijke kosten verbonden aan de toezicht activiteiten
en de uitoefening der bevoegdheden, niet op een transparante wijze worden doorberekend per aansluitpunt. Ook is er
bezwaar getekend tegen de methodologie gehanteerd in het land de Nederlandse Antillen, waarbij de totale kosten
voor het functioneren van Bureau Telecommunicatie en Post werden opgevoerd ter dekking. Inzicht in het budget van
Bureau Telecommunicatie en Post werd noodzakelijk geacht om te verifiëren in hoeverre de toekenning per
aansluitpunt slechts de daadwerkelijke kosten dekte, en er geen winsten daarin besloten lagen, en in hoeverre de
toebedeling aan alle participanten binnen de telecommunicatie en post industrie proportioneel geschiedde.
De bezwaren zijn in overweging genomen, alsmede de overwegingen neergelegd in de gerechtelijke uitspraken in dit
kader en zo is overwogen dat:
1] met betrekking tot de aansluitpunten als basis voor de verschuldigde vergoeding, terecht is aangevoerd dat deze
structuur geen rekening houdt met het feit dat het niet een gegeven is dat ieder aansluitpunt over de periode van een
jaar gebruikt wordt en/of daarmede inderdaad een inkomen door de concessie houder gegenereerd wordt, het bedrag
van de concessie vergoeding te boven gaand. Deze structuur voorziet derhalve niet in de mogelijkheid tot
uitzondering van aansluitpunten die slechts eenmalig gebruikt zijn, voor welk bedrag dan ook.
2] de vergoeding niet gebaseerd dient te zijn op een doorberekening per aansluitpunt gelet op het voorgaande, doch
gebaseerd dien te zijn op een evenredige doorberekening van gemaakte kosten in verband met de activiteiten uit te
oefenen zijdens het Land St. Maarten. De loskoppeling van de vergoeding van het aansluitpuntenbeginsel wordt
noodzakelijk geacht, nu de vergoeding verschuldigd per aansluitpunt bij inefficiënt gebruik tot een onevenredige
belasting voor de concessiehouder leidt. De gehele industrie wordt daarbij aangetast.
3] een systeem waarbij efficiënt gebruik gestimuleerd wordt, opdat per aansluitpunt een hoger inkomen gegenereerd
kan worden, is een systeem waarbij een basis en vast tarief verschuldigd is voor de concessie. In dit systeem ligt het
binnen het vermogen van de concessiehouder om middels efficiënt gebruik een hoger inkomen per aansluitpunt te
genereren en wijders een bedrag te betalen onafhankelijk van het aantal aansluitpunten en het daardoor verkregen
vermogen, zonder dat dit systeem efficiëntie binnen de industrie niet stimuleert en daarmede een onevenredige
kostenpost voor de concessie houder inhoudt.
Gelet op het feit dat een concessiehouder met meerdere
aansluitpunten minder inkomen kan genereren dan een concessiehouder met een kleiner aantal aansluitpunten,
omdat het belgedrag per aansluitpunt het inkomen bepaalt.
4] op basis van huidige gegevens binnen de industrie, rekening houdende met de groei van de bevolking en bedrijven,
vigerend beleid met betrekking tot toetreding binnen de telecommunicatie- industrie en de kosten die gemaakt zijn
voor het uitoefenen van de taken en bevoegdheden in dit kader het afgelopen jaar, een basistarief kan worden
vastgesteld. Dit tarief is gebaseerd op de gedachte dat per industriesector naar grootte en participanten een bijdrage
geleverd dient te worden in de dekking der kosten zijdens het Land St. Maarten. De totale kosten zijn toebedeeld,
door de huidige marktgrootte evenredig op te delen over de participanten. Het gemiddeld basis- tarief ligt lager dan
het tarief dat nu verschuldigd zou zijn indien het stelsel van aansluitpunten gehanteerd zou worden, terwijl de
kostendekking zo ook verkregen kan worden. Dit is mogelijk gebleken omdat rekening gehouden is met nieuwe
entrants en een toebedeling naar industrie is toegepast conform de taken die voor de respectievelijke industrieën
worden uitgevoerd. De kosten zijn naar industrie uitgebalanceerd waardoor de belasting per concessiehouder is
afgenomen.
5]dit systeem de verplichting oplegt tot betaling van de concessie ongeacht het hebben van aansluitpunten. De
speculatie met concessies wordt zo tegengegaan, en mogelijk vooralsnog toegelaten door het aansluitpuntensysteem.
De concessiehouder behoeft in het huidige systeem geen vergoeding te betalen totdat met de bedrijfsvoering wordt
aangevangen. Dit heeft ertoe geleid dat concessiehouders de daadwerkelijke binnentreding in de markt niet realiseren
omdat getracht wordt de concessie aan te bieden voor een goede prijs. De beperkte participatieplaatsen binnen de
markt worden zo onnodig bezet zonder dat de verdere groei van de telecommunicatie- industrie daarbij gediend is.
De aanzet om de bedrijfsvoering aan te vangen en diensten aan te bieden conform de verkregen concessie wordt
gestimuleerd door dit systeem terwijl een gedegen dienstenverlening gegarandeerd wordt ook bij binnentreden van
nieuwe spelers in de markt.
6] de tarieven in beide binnen het land erkende en geaccepteerde valuta uitgedrukt dienen te worden, opdat
conversieproblemen vermeden worden. Het merendeel der betalingen aan Bureau Telecommunications and Post St.
Maarten wordt in USD aangeboden, reden waarom het noodzakelijk is beide valuta te vermelden. De conversiekoers
die gehanteerd wordt in dit kader wordt zo voorgeschreven, alle mogelijkheden tot disputen uitsluitend.
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Gelet op de huidige opvattingen met betrekking tot de toepassing en beperkingen van de tarieven, die bij de
ontmanteling van de Nederlandse Antillen zijn overgenomen, is het vereist de voorgestelde wijziging door te voeren,
en deze met terugwerkende kracht in te voeren. De concessiehouders hebben ingestemd met de voorgestelde
wijzigingen in een gehouden consultatie ronde. Wijders behelzen de wijzigingen een financieel voordeel voor de
concessiehouders, terwijl er een proportionele toebedeling van de te dragen kosten plaatsvindt aan alle participanten
binnen de industrie.
De tarieven voorheen neergelegd in een Ministeriële beschikking, houdende algemene maatregelen, zijn als strijdig
met het bepaalde in de Landsverordening Telecommunicatie voorzieningen (P.B. 1995 no. 96) bevonden en als
ongeldig verklaard. Alzo is er bij de overgang van taken en bevoegdheden alsmede overname van wettelijke
bepalingen en regelgeving niet in een geldige juridische basis voorzien voor het in rekening brengen van tarieven aan
concessie- en vergunninghouders binnen de Telecommunicatie-industrie. Bij de vaststelling van de Ministeriele
beschikking is geen rekening gehouden met het feit dat vergoedingen ex artikel 7 lid 5 van de landsverordening bij
landsbesluit vastgesteld dienen te worden, terwijl de tarieven ingevolge artikel 31 van de landsverordening bij
Ministeriele regeling vastgesteld dienen te worden.
Hiermee is rekening gehouden; reden waarom dit landsbesluit zich slechts toespitst op de vergoedingen ex artikel 7
lid 5 van de landsverordening.
Gelet op het voorgaande is over 2011 het oude systeem gehanteerd, na overleg met de concessiehouders, en onder
de voorwaarde dat het tarievenstelsel herzien zou worden. Inmiddels zijn rechtsprocedures geëntameerd op basis van
de bekende bezwaren tegen het huidige tarieven- systeem. Gelet op de uitoefening der taken en gerelateerde kosten
door het Land in 2011, kan gestaafd worden dat het bedrag betaald aan concessie niet tot gehele dekking van de
kosten heeft geresulteerd. Het is wel noodzakelijk om voor 2012 het hiervoor voorgestelde stelsel in te voeren, nu de
procedures onnodige kosten met zich meebrengen.
Dientengevolge is het noodzakelijk het bepaalde in dit landsbesluit in werking te doen treden per 1 januari 2012. De
concessiehouders hebben gelet op het door hen te genieten voordeel, geen grondslag tot bezwaar.
De Minister.
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N° 2013/1545

LANDSBESLUIT
Van 12 september 2013, no. LB-13/0719
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,

Op voordracht van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, in overeenstemming
met het gevoelen van de Ministerraad,
Overwegende:
Dat bij landsbesluit van 23 december 2005 no. 2 (No. 5263/RNA) de vergoeding ingevolge artikel 7 lid 5 van de
Landsverordening op de Telecommunicatievoorzieningen 1995 (P.B. 1995 no. 196) verschuldigd door
concessiehouders ex artikel 2 van de Landsverordening op de Telecommunicatievoorzieningen van Naf 25,- per
aansluitpunt met 20% is verlaagd;
Dat een vergoeding verschuldigd is voor de kosten verbonden aan de verlening van de concessie, aan het toezicht op
de naleving door de houder van de concessie van de bij of krachtens de Landsverordening op de
Telecommunicatievoorzieningen (hierna: landsverordening) gegeven regels, voorschriften en beperkingen alsmede
aan de uitoefening van bevoegdheden inzake de telecommunicatie door het Land;
Dat gelet op technologische ontwikkelingen specifieke expertise vereist is voor de behandeling van concessie
aanvragen en de verlening van concessies dat een wijziging in de vergoeding verbonden aan deze taak genoodzaakt
is;
Dat gelet op de ontwikkelingen binnen de Telecommunicatie sector het gewenst is om de basis voor de vergoeding,
zijnde een tarief per aansluitpunt te verlaten, nu de kosten verbonden aan het toezicht op de naleving door de
houder van de concessie van de bij of krachtens de landsverordening gegeven regels, voorschriften en beperkingen
alsmede aan de uitoefening van bevoegdheden inzake de telecommunicatie door het Land niet herleid kunnen worden
tot een aansluitpunt;
Dat de kosten ten grondslag liggende aan de activiteiten waarvoor een vergoeding verschuldigd is, binnen de
telecommunicatie industrie, proportioneel aan de participanten toebedeeld dienen te worden;
Dat in verband met het voorgaande het wenselijk is om de vergoeding die de concessiehouder ingevolge artikel 7,
vijfde lid, van de landsverordening, verschuldigd is als volgt vast te stellen;
Gelet op:
artikel 7, vijfde lid, en artikel 8, van de Landsverordening op de Telecommunicatie voorzieningen (P.B. 1995 no. 196);

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2013, nummer 23, 8 november 2013

pagina 15

HEEFT GOEDGEVONDEN
Artikel 1
1. De vergoeding die de concessie houder, van een concessie bedoeld voor de aanleg, instandhouding en exploitatie
van lange afstand telecommunicatie infrastructuur, ingevolge artikel 7 vijfde lid van de Landsverordening op de
Telecommunicatievoorzieningen verschuldigd is, wordt als volgt vastgesteld:
a. de kosten voor verlening van de concessie bedraagt voor de aanvrager ANG 2.500,- of USD 1.388,89, voor de
eerste aanvraag en ANG 1.500,= of USD 833,33 voor iedere verlenging van de concessie;
b. de kosten verbonden aan het toezicht op de naleving door de concessie houder van de bij of krachtens de
landsverordening gegeven regels, voorschriften en beperkingen, alsmede aan de uitoefening van taken inzake de
Telecommunicatie door het land bedragen jaarlijks:
ANG 350.000,= of USD 194.444,44=.

Artikel 2
Dit Landsbesluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Landscourant waarin het
wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.
Philipsburg, twaalfde september 2013
De Gouverneur van Sint Maarten
E.B. Holiday

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2013, nummer 23, 8 november 2013

pagina 16

TOELICHTING
Het voorstel tot vaststelling van nieuwe tarieven voor de activiteiten vallende onder artikel 7, vijfde lid,van de
Landverordening Telecommunicatievoorzieningen 1995, zoals gepubliceerd in P.B. 1995, 196, is ingegeven door
ontwikkelingen binnen de industrie alsmede door vigerende jurisprudentie waarbij een retributie karakter aan de
vergoeding wordt toegekend hetwelk niet aansluit op de gehanteerde basis van aansluitpunten voor bepaling van de
hoogte van de vergoeding. De suggestie hier is dat de daadwerkelijke kosten verbonden aan de toezicht activiteiten
en de uitoefening der bevoegdheden, niet op een transparante wijze worden doorberekend per aansluitpunt. Ook is er
bezwaar getekend tegen de methodologie gehanteerd in het land de Nederlandse Antillen, waarbij de totale kosten
voor het functioneren van Bureau Telecommunicatie en Post werden opgevoerd ter dekking. Inzicht in het budget van
Bureau Telecommunicatie en Post werd noodzakelijk geacht om te verifiëren in hoeverre de toekenning per
aansluitpunt slechts de daadwerkelijke kosten dekte, en er geen winsten daarin besloten lagen, en in hoeverre de
toebedeling aan alle participanten binnen de telecommunicatie en post industrie proportioneel geschiedde.
De bezwaren zijn in overweging genomen, alsmede de overwegingen neergelegd in de gerechtelijke uitspraken in dit
kader en zo is overwogen dat:
1] met betrekking tot de aansluitpunten als basis voor de verschuldigde vergoeding, terecht is aangevoerd dat deze
structuur geen rekening houdt met het feit dat het niet een gegeven is dat ieder aansluitpunt over de periode van een
jaar gebruikt wordt en/of daarmede inderdaad een inkomen door de concessie houder gegenereerd wordt, het bedrag
van de concessie vergoeding te boven gaand. Deze structuur voorziet derhalve niet in de mogelijkheid tot
uitzondering van aansluitpunten die slechts eenmalig gebruikt zijn, voor welk bedrag dan ook.
2] de vergoeding niet gebaseerd dient te zijn op een doorberekening per aansluitpunt gelet op het voorgaande, doch
gebaseerd dien te zijn op een evenredige doorberekening van gemaakte kosten in verband met de activiteiten uit te
oefenen zijdens het Land St. Maarten. De loskoppeling van de vergoeding van het aansluitpuntenbeginsel wordt
noodzakelijk geacht, nu de vergoeding verschuldigd per aansluitpunt bij inefficiënt gebruik tot een onevenredige
belasting voor de concessiehouder leidt. De gehele industrie wordt daarbij aangetast.
3] een systeem waarbij efficiënt gebruik gestimuleerd wordt, opdat per aansluitpunt een hoger inkomen gegenereerd
kan worden, is een systeem waarbij een basis en vast tarief verschuldigd is voor de concessie. In dit systeem ligt het
binnen het vermogen van de concessiehouder om middels efficiënt gebruik een hoger inkomen per aansluitpunt te
genereren en wijders een bedrag te betalen onafhankelijk van het aantal aansluitpunten en het daardoor verkregen
vermogen, zonder dat dit systeem efficiëntie binnen de industrie niet stimuleert en daarmede een onevenredige
kostenpost voor de concessie houder inhoudt.
Gelet op het feit dat een concessiehouder met meerdere
aansluitpunten minder inkomen kan genereren dan een concessiehouder met een kleiner aantal aansluitpunten,
omdat het belgedrag per aansluitpunt het inkomen bepaalt.
4] op basis van huidige gegevens binnen de industrie, rekening houdende met de groei van de bevolking en bedrijven,
vigerend beleid met betrekking tot toetreding binnen de telecommunicatie- industrie en de kosten die gemaakt zijn
voor het uitoefenen van de taken en bevoegdheden in dit kader het afgelopen jaar, een basistarief kan worden
vastgesteld. Dit tarief is gebaseerd op de gedachte dat per industriesector naar grootte en participanten een bijdrage
geleverd dient te worden in de dekking der kosten zijdens het Land St. Maarten. De totale kosten zijn toebedeeld,
door de huidige marktgrootte evenredig op te delen over de participanten. Het gemiddeld basis- tarief ligt lager dan
het tarief dat nu verschuldigd zou zijn indien het stelsel van aansluitpunten gehanteerd zou worden, terwijl de
kostendekking zo ook verkregen kan worden. Dit is mogelijk gebleken omdat rekening gehouden is met nieuwe
entrants en een toebedeling naar industrie is toegepast conform de taken die voor de respectievelijke industrieën
worden uitgevoerd. De kosten zijn naar industrie uitgebalanceerd waardoor de belasting per concessiehouder is
afgenomen.
5]dit systeem de verplichting oplegt tot betaling van de concessie ongeacht het hebben van aansluitpunten. De
speculatie met concessies wordt zo tegengegaan, en mogelijk vooralsnog toegelaten door het aansluitpuntensysteem.
De concessiehouder behoeft in het huidige systeem geen vergoeding te betalen totdat met de bedrijfsvoering wordt
aangevangen. Dit heeft ertoe geleid dat concessiehouders de daadwerkelijke binnentreding in de markt niet realiseren
omdat getracht wordt de concessie aan te bieden voor een goede prijs. De beperkte participatieplaatsen binnen de
markt worden zo onnodig bezet zonder dat de verdere groei van de telecommunicatie- industrie daarbij gediend is.
De aanzet om de bedrijfsvoering aan te vangen en diensten aan te bieden conform de verkregen concessie wordt
gestimuleerd door dit systeem terwijl een gedegen dienstenverlening gegarandeerd wordt ook bij binnentreden van
nieuwe spelers in de markt.
6] de tarieven in beide binnen het land erkende en geaccepteerde valuta uitgedrukt dienen te worden, opdat
conversieproblemen vermeden worden. Het merendeel der betalingen aan Bureau Telecommunications and Post St.
Maarten wordt in USD aangeboden, reden waarom het noodzakelijk is beide valuta te vermelden. De conversiekoers
die gehanteerd wordt in dit kader wordt zo voorgeschreven, alle mogelijkheden tot disputen uitsluitend.
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Gelet op de huidige opvattingen met betrekking tot de toepassing en beperkingen van de tarieven, die bij de
ontmanteling van de Nederlandse Antillen zijn overgenomen, is het vereist de voorgestelde wijziging door te voeren,
en deze met terugwerkende kracht in te voeren. De concessiehouders hebben ingestemd met de voorgestelde
wijzigingen in een gehouden consultatie ronde. Wijders behelzen de wijzigingen een financieel voordeel voor de
concessiehouders, terwijl er een proportionele toebedeling van de te dragen kosten plaatsvindt aan alle participanten
binnen de industrie.
De tarieven voorheen neergelegd in een Ministeriële beschikking, houdende algemene maatregelen, zijn als strijdig
met het bepaalde in de Landsverordening Telecommunicatie voorzieningen (P.B. 1995 no. 96) bevonden en als
ongeldig verklaard. Alzo is er bij de overgang van taken en bevoegdheden alsmede overname van wettelijke
bepalingen en regelgeving niet in een geldige juridische basis voorzien voor het in rekening brengen van tarieven aan
concessie- en vergunninghouders binnen de Telecommunicatie-industrie. Bij de vaststelling van de Ministeriele
beschikking is geen rekening gehouden met het feit dat vergoedingen ex artikel 7 lid 5 van de landsverordening bij
landsbesluit vastgesteld dienen te worden, terwijl de tarieven ingevolge artikel 31 van de landsverordening bij
Ministeriele regeling vastgesteld dienen te worden.
Hiermee is rekening gehouden; reden waarom dit landsbesluit zich slechts toespitst op de vergoedingen ex artikel 7
lid 5 van de landsverordening.
Gelet op het voorgaande is over 2011 het oude systeem gehanteerd, na overleg met de concessiehouders, en onder
de voorwaarde dat het tarievenstelsel herzien zou worden. Inmiddels zijn rechtsprocedures geëntameerd op basis van
de bekende bezwaren tegen het huidige tarieven- systeem. Gelet op de uitoefening der taken en gerelateerde kosten
door het Land in 2011, kan gestaafd worden dat het bedrag betaald aan concessie niet tot gehele dekking van de
kosten heeft geresulteerd. Het is wel noodzakelijk om voor 2012 het hiervoor voorgestelde stelsel in te voeren, nu de
procedures onnodige kosten met zich meebrengen.
Dientengevolge is het noodzakelijk het bepaalde in dit landsbesluit in werking te doen treden per 1 januari 2012. De
concessiehouders hebben gelet op het door hen te genieten voordeel, geen grondslag tot bezwaar.
De Minister.
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N° 2012/2086

LANDSBESLUIT
Van 17 mei 2013, no. LB-13/0209
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,

Op voordracht van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, in overeenstemming
met het gevoelen van de Ministerraad,
Overwegende:
Dat bij landsbesluit van 23 december 2005 no. 2 (No. 5263/RNA) de vergoeding ingevolge artikel 7 lid 5 van de
Landsverordening op de Telecommunicatievoorzieningen 1995 (P.B. 1995 no. 196) verschuldigd door
concessiehouders ex artikel 2 van de Landsverordening op de Telecommunicatievoorzieningen van Naf 25,- per
aansluitpunt met 20% is verlaagd;
Dat een vergoeding verschuldigd is voor de kosten verbonden aan de verlening van de concessie, aan het toezicht op
de naleving door de houder van de concessie van de bij of krachtens de Landsverordening op de
Telecommunicatievoorzieningen (hierna: landsverordening) gegeven regels, voorschriften en beperkingen alsmede
aan de uitoefening van bevoegdheden inzake de telecommunicatie door het Land;
Dat gelet op technologische ontwikkelingen specifieke expertise vereist is voor de behandeling van concessie
aanvragen en de verlening van concessies dat een wijziging in de vergoeding verbonden aan deze taak genoodzaakt
is;
Dat gelet op de ontwikkelingen binnen de Telecommunicatie sector het gewenst is om de basis voor de vergoeding,
zijnde een tarief per aansluitpunt te verlaten, nu de kosten verbonden aan het toezicht op de naleving door de
houder van de concessie van de bij of krachtens de landsverordening gegeven regels, voorschriften en beperkingen
alsmede aan de uitoefening van bevoegdheden inzake de telecommunicatie door het Land niet herleid kunnen worden
tot een aansluitpunt;
Dat de kosten ten grondslag liggende aan de activiteiten waarvoor een vergoeding verschuldigd is, binnen de
telecommunicatie industrie, proportioneel aan de participanten toebedeeld dienen te worden;
Dat in verband met het voorgaande het wenselijk is om de vergoeding die de concessiehouder ingevolge artikel 7,
vijfde lid, van de landsverordening, verschuldigd is als volgt vast te stellen;
Gelet op:
artikel 7, vijfde lid, en artikel 8, van de Landsverordening op de Telecommunicatie voorzieningen (P.B. 1995 no. 196);
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HEEFT GOEDGEVONDEN:
Artikel 1
1. De vergoeding die de concessie houder, van een concessie bedoeld voor de aanleg, instandhouding en exploitatie
van mobiele telecommunicatie infrastructuur, ingevolge artikel 7 vijfde lid van de Landsverordening op de
Telecommunicatievoorzieningen verschuldigd is, wordt als volgt vastgesteld:
a. de kosten voor verlening van de concessie bedraagt voor de aanvrager ANG 2.500,- of USD 1.388,89, voor de
eerste aanvraag en ANG 1.500,= of USD 833,33 voor iedere verlenging van de concessie;
b. de kosten verbonden aan het toezicht op de naleving door de concessie houder van de bij of krachtens de
landsverordening gegeven regels, voorschriften en beperkingen, alsmede aan de uitoefening van taken inzake de
Telecommunicatie door het land bedragen jaarlijks:
ANG 450.000,= of USD 250.000,=.
Artikel 2
Het landsbesluit van 23 december 2005 no. 2 (No. 5263/RNA) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit Landsbesluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Landscourant waarin het
wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.
Philipsburg, zeventiende mei 2013
De Gouverneur van Sint Maarten
E.B. Holiday

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
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TOELICHTING
Het voorstel tot vaststelling van nieuwe tarieven voor de activiteiten vallende onder artikel 7, vijfde lid, van de
Landverordening Telecommunicatievoorzieningen 1995, zoals gepubliceerd in P.B. 1995, 196, is ingegeven door
ontwikkelingen binnen de industrie alsmede door vigerende jurisprudentie waarbij een retributie karakter aan de
vergoeding wordt toegekend hetwelk niet aansluit op de gehanteerde basis van aansluitpunten voor bepaling van de
hoogte van de vergoeding. De suggestie hier is dat de daadwerkelijke kosten verbonden aan de toezicht activiteiten
en de uitoefening der bevoegdheden, niet op een transparante wijze worden doorberekend per aansluitpunt. Ook is er
bezwaar getekend tegen de methodologie gehanteerd in het land de Nederlandse Antillen, waarbij de totale kosten
voor het functioneren van Bureau Telecommunicatie en Post werden opgevoerd ter dekking. Inzicht in het budget van
Bureau Telecommunicatie en Post werd noodzakelijk geacht om te verifiëren in hoeverre de toekenning per
aansluitpunt slechts de daadwerkelijke kosten dekte, en er geen winsten daarin besloten lagen, en in hoeverre de
toebedeling aan alle participanten binnen de telecommunicatie en post industrie proportioneel geschiedde.
De bezwaren zijn in overweging genomen, alsmede de overwegingen neergelegd in de gerechtelijke uitspraken in dit
kader en zo is overwogen dat:
1] met betrekking tot de aansluitpunten als basis voor de verschuldigde vergoeding, terecht is aangevoerd dat deze
structuur geen rekening houdt met het feit dat het niet een gegeven is dat ieder aansluitpunt over de periode van een
jaar gebruikt wordt en/of daarmede inderdaad een inkomen door de concessie houder gegenereerd wordt, het bedrag
van de concessie vergoeding te boven gaand. Deze structuur voorziet derhalve niet in de mogelijkheid tot
uitzondering van aansluitpunten die slechts eenmalig gebruikt zijn, voor welk bedrag dan ook.
2] de vergoeding niet gebaseerd dient te zijn op een doorberekening per aansluitpunt gelet op het voorgaande, doch
gebaseerd dien te zijn op een evenredige doorberekening van gemaakte kosten in verband met de activiteiten uit te
oefenen zijdens het Land St. Maarten. De loskoppeling van de vergoeding van het aansluitpuntenbeginsel wordt
noodzakelijk geacht, nu de vergoeding verschuldigd per aansluitpunt bij inefficiënt gebruik tot een onevenredige
belasting voor de concessiehouder leidt. De gehele industrie wordt daarbij aangetast.
3] een systeem waarbij efficiënt gebruik gestimuleerd wordt, opdat per aansluitpunt een hoger inkomen gegenereerd
kan worden, is een systeem waarbij een basis en vast tarief verschuldigd is voor de concessie. In dit systeem ligt het
binnen het vermogen van de concessiehouder om middels efficiënt gebruik een hoger inkomen per aansluitpunt te
genereren en wijders een bedrag te betalen onafhankelijk van het aantal aansluitpunten en het daardoor verkregen
vermogen, zonder dat dit systeem efficiëntie binnen de industrie niet stimuleert en daarmede een onevenredige
kostenpost voor de concessie houder inhoudt. Gelet op het feit dat een concessiehouder met meerdere
aansluitpunten minder inkomen kan genereren dan een concessiehouder met een kleiner aantal aansluitpunten,
omdat het belgedrag per aansluitpunt het inkomen bepaalt.
4] op basis van huidige gegevens binnen de industrie, rekening houdende met de groei van de bevolking en bedrijven,
vigerend beleid met betrekking tot toetreding binnen de telecommunicatie-industrie en de kosten die gemaakt zijn
voor het uitoefenen van de taken en bevoegdheden in dit kader het afgelopen jaar, een basistarief kan worden
vastgesteld. Dit tarief is gebaseerd op de gedachte dat per industriesector naar grootte en participanten een bijdrage
geleverd dient te worden in de dekking der kosten zijdens het Land St. Maarten. De totale kosten zijn toebedeeld,
door de huidige marktgrootte evenredig op te delen over de participanten. Het gemiddeld basis- tarief ligt lager dan
het tarief dat nu verschuldigd zou zijn indien het stelsel van aansluitpunten gehanteerd zou worden, terwijl de
kostendekking zo ook verkregen kan worden. Dit is mogelijk gebleken omdat rekening gehouden is met nieuwe
entrants en een toebedeling naar industrie is toegepast conform de taken die voor de respectievelijke industrieën
worden uitgevoerd. De kosten zijn naar industrie uitgebalanceerd waardoor de belasting per concessiehouder is
afgenomen.
5]dit systeem de verplichting oplegt tot betaling van de concessie ongeacht het hebben van aansluitpunten. De
speculatie met concessies wordt zo tegengegaan, en mogelijk vooralsnog toegelaten door het aansluitpuntensysteem.
De concessiehouder behoeft in het huidige systeem geen vergoeding te betalen totdat met de bedrijfsvoering wordt
aangevangen. Dit heeft ertoe geleid dat concessiehouders de daadwerkelijke binnentreding in de markt niet realiseren
omdat getracht wordt de concessie aan te bieden voor een goede prijs. De beperkte participatieplaatsen binnen de
markt worden zo onnodig bezet zonder dat de verdere groei van de telecommunicatie- industrie daarbij gediend is.
De aanzet om de bedrijfsvoering aan te vangen en diensten aan te bieden conform de verkregen concessie wordt
gestimuleerd door dit systeem terwijl een gedegen dienstenverlening gegarandeerd wordt ook bij binnentreden van
nieuwe spelers in de markt.
6] de tarieven in beide binnen het land erkende en geaccepteerde valuta uitgedrukt dienen te worden, opdat
conversieproblemen vermeden worden. Het merendeel der betalingen aan Bureau Telecommunications and Post St.
Maarten wordt in USD aangeboden, reden waarom het noodzakelijk is beide valuta te vermelden. De conversiekoers
die gehanteerd wordt in dit kader wordt zo voorgeschreven, alle mogelijkheden tot disputen uitsluitend.
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Gelet op de huidige opvattingen met betrekking tot de toepassing en beperkingen van de tarieven, die bij de
ontmanteling van de Nederlandse Antillen zijn overgenomen, is het vereist de voorgestelde wijziging door te voeren,
en deze met terugwerkende kracht in te voeren. De concessiehouders hebben ingestemd met de voorgestelde
wijzigingen in een gehouden consultatie ronde. Wijders behelzen de wijzigingen een financieel voordeel voor de
concessiehouders, terwijl er een proportionele toebedeling van de te dragen kosten plaatsvindt aan alle participanten
binnen de industrie.
De tarieven voorheen neergelegd in een Ministeriële beschikking, houdende algemene maatregelen, zijn als strijdig
met het bepaalde in de Landsverordening Telecommunicatie voorzieningen (P.B. 1995 no. 96) bevonden en als
ongeldig verklaard. Alzo is er bij de overgang van taken en bevoegdheden alsmede overname van wettelijke
bepalingen en regelgeving niet in een geldige juridische basis voorzien voor het in rekening brengen van tarieven aan
concessie- en vergunninghouders binnen de Telecommunicatie-industrie. Bij de vaststelling van de Ministeriele
beschikking is geen rekening gehouden met het feit dat vergoedingen ex artikel 7 lid 5 van de landsverordening bij
landsbesluit vastgesteld dienen te worden, terwijl de tarieven ingevolge artikel 31 van de landsverordening bij
Ministeriele regeling vastgesteld dienen te worden.
Hiermee is rekening gehouden; reden waarom dit landsbesluit zich slechts toespitst op de vergoedingen ex artikel 7
lid 5 van de landsverordening.
Gelet op het voorgaande is over 2011 het oude systeem gehanteerd, na overleg met de concessiehouders, en onder
de voorwaarde dat het tarievenstelsel herzien zou worden. Inmiddels zijn rechtsprocedures geëntameerd op basis van
de bekende bezwaren tegen het huidige tarieven- systeem. Gelet op de uitoefening der taken en gerelateerde kosten
door het Land in 2011, kan gestaafd worden dat het bedrag betaald aan concessie niet tot gehele dekking van de
kosten heeft geresulteerd. Het is wel noodzakelijk om voor 2012 het hiervoor voorgestelde stelsel in te voeren, nu de
procedures onnodige kosten met zich meebrengen.
Dientengevolge is het noodzakelijk het bepaalde in dit landsbesluit in werking te doen treden per 1 januari 2012. De
concessiehouders hebben gelet op het door hen te genieten voordeel, geen grondslag tot bezwaar.
De Minister.
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BESCHIKKING VAN DE
MINISTER VAN JUSTITIE
De Minister van Justitie
BESLUIT
Artikel 1
1.

Aan de Advocaat-Generaal van Sint Maarten, en bij diens ontstentenis aan de (waarnemend)
Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie, wordt mandaat verleend tot het nemen van
besluiten ter uitvoering van de artikelen 16, 20, 21, tweede lid, 22, eerste lid, 23, derde lid, 24 en 29
van de Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag
(verder te noemen: de landsverordening).

2.

De functionarissen als bedoeld in het eerste lid worden tevens gemachtigd tot het verrichten van
andere handelingen ter uitvoering van de in het eerste lid genoemde artikelen.

Artikel 2
De functionarissen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, leggen maandelijks schriftelijk verantwoording af aan
de Minister van Justitie over de krachtens deze beschikking genomen beslissingen. Hierbij worden ten
minste genoemd:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

het aantal toe- en afwijzingen;
naam aanvrager;
datum aanvraag;
reden aanvraag;
datum beslissing;
reden afwijzing.

Artikel 3
De ondertekening van de krachtens deze beschikking genomen beslissingen luidt als volgt:
DE MINISTER VAN JUSTITIE
namens deze,
gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris en diens handtekening en naam,
alsmede:
a.

bij een beslissing op grond van artikel 21 van de landsverordening, door de volgende tekst:
“De verzoeker kan binnen zeven dagen na ontvangst van deze beslissing bij de Minister van Justitie
voorziening vragen.”

b.

bij een beslissing op grond van artikel 24, tweede lid, van de landsverordening, door de volgende
tekst:

“De betrokkene die het niet eens is met deze beslissing kan hiertegen een klaagschrift indienen ter
griffie van het Gerecht in eerste aanleg. Het klaagschrift moet ondertekend en in tweevoud worden
ingediend en ten minste bevatten:
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de naam en de woonplaats van de betrokkene;
een gekozen woonplaats binnen Sint Maarten, indien de betrokkene daarbuiten woonplaats heeft;
een duidelijke omschrijving van de beslissing, waartegen het klaagschrift is gericht, onder
overlegging voor zoveel mogelijk van een afschrift van de beslissing.”

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van publicatie in de Landscourant
en werkt terug tot en met 1 januari 2013.
Dit besluit zal in de Landscourant worden geplaatst.
Philipsburg, 8 november 2013
De Minister van Justitie

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking
rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven
beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van
Justitie.
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Overzicht wetgeving
De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig te maken
bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond van artikel 127,
derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Algemene
Zaken publiceert – wanneer van toepassing – twee overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht
van:
1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van de
Ombudsman nog niet is verstreken;
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en,
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

1

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

AB 2013, no. 37

3 oktober 2013

15 november 2013

10 oktober 2013

22 november 2013

AB 2013, no. 39

Regeling Nationale Rekeningen
enquête 2013
Landsbesluit houdende algemene
maatregelen, van de 10de oktober
2013 tot wijziging van artikel 13
van het Kiesbesluit in verband met
het vereenvoudigen van de
vereisten aan stembussen
Regeling telecommunicatietarieven

29 oktober 2013

11 december 2013

AB 2013, no. 40

Regeling MRB 2013

5 november 2013

18 december 2013

AB 2013, no. 41

Regeling nummerplaten 2014

5 november 2013

18 december 2013

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

AB 2013, no. 35

Landsverordening begroting 2013

16 september 2013

23 oktober 2013

AB 2013, no. 36

Landsverordening van de 16de
september 2013
tot wijziging van het goedgekeurde
ontwerp van Landsverordening
begroting 2013

16 september 2013

23 oktober 2013

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

AB 2013, no. 2

Landsverordening van de 13e december 2012 houdende
vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht

13 december 2012

AB 2013, no. 38

