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Staatsregeling van Sint Maarten

Artikel 90
1. Bij onderlinge regeling met een of meer landen binnen het Koninkrijk kan de proce-

dure voor de totstandkoming van eenvormige landsverordeningen worden geregeld, 
waarbij kan worden afgeweken van het bepaalde in deze paragraaf.

2. Een dergelijke onderlinge regeling treedt niet in werking dan nadat zij bij landsveror-
dening is goedgekeurd.

Artikel 103 
1. Er is een centrale bank. De centrale bank oefent het toezicht op het geldstelsel uit. Bij 

landsverordening kunnen andere taken aan de centrale bank worden opgedrage
2. Bij of krachtens landsverordening wordt het geldstelsel geregeld.
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Memorie van Toelichting  
behorende bij de staatsregeling van Sint Maarten

Artikel 90: Eenvormige landsverordeningen
In het kader van het uittreden van Aruba uit het Nederlands-Antilliaanse staatsverband in-
gaande 1986, is de Samenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba tot stand geko-
men. De Samenwerkingsregeling is een onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste 
lid, van het Statuut voor het Koninkrijk. Belangrijk element van de Samenwerkingsregeling 
is de introductie van de eenvormige landsverordening. Voor bepaalde specifieke rechtsge-
bieden die verband hielden met het functioneren van het Gemeenschappelijk Hof van Jus-
titie diende de eenvormige landsverordening als wettelijke basis. In de praktijk is geen con-
sensus bereikt over de status van de eenvormige landsverordening. Bij het ontbreken van 
een gezamenlijke volksvertegenwoordiging wordt er immers niet één regeling vastgesteld. 
Elk land stelt een eigen regeling vast in het eigen parlement. Er is wel een bijzondere proce-
dure die ervoor dient te zorgen dat beide parlementen een gelijkluidende tekst vaststellen. 
In het kader van de onderhandelingen omtrent de voortzetting van het Gemeenschappelijk 
Hof van Justitie als rechtscollege voor Aruba, de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten 
en Nederland wat betreft de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zijn ook 
politieke afspraken gemaakt omtrent het hanteren van de eenvormige landsverordening als 
wettelijke basis voor regelingen die essentieel zijn voor het functioneren van het Hof. Hier-
bij komt kijken dat de basisregeling voor het Hof is neergelegd in een rijkswet als bedoeld 
in artikel 38, tweede lid, van het Statuut en niet in een vormvrije onderlinge regeling zoals 
sinds 1986 het geval was.
Zoals hiervoor aangegeven is het kenmerkende van de eenvormige landsverordening de 
procedure die gevolgd dient te worden ter vaststelling ervan. Deze procedure wijkt af van 
de normale procedure en taakverdeling tussen regering en parlement. Deze organen zijn 
immers niet vrij in hun besluitvorming omtrent de regeling, aangezien elke wijziging van 
de tekst dient te worden afgestemd met de andere landen. Afwijking van de gebruikelijk 
parlementaire procedure voor de totstandkoming van landsverordeningen vereist een ver-
ankering in de Staatsregeling. Zodoende wordt de eigenlijke rol van de regering en het 
parlement in het wetgevingsproces ook in het geval van een procedure voor vaststelling van 
een eenvormige landsverordening, gewaarborgd.
Artikel 90 spreekt dan ook dat bij onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, 
van het Statuut, kan worden afgeweken van de procedure die is beschreven in paragraaf 2. 
De bepaling is facultatief geformuleerd met het oog op de bestendigheid van de Staatsre-
geling. Politieke overwegingen en veranderde omstandigheden kunnen in de toekomst de 
noodzaak van een eenvormige landsverordening, wegnemen. Alsdan is het niet noodzake-
lijk om de Staatsregeling zelf aan te passen.

Artikel 103: Centrale bank
In het eerste lid van dit artikel wordt bepaald dat er een Centrale bank is die het toezicht op 
het geldstelsel uitoefent. Het tweede lid bepaalt dat het geldstelsel bij of krachtens lands-
verordening wordt geregeld. In de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen regelen de 
artikelen 128 (muntstelsel) en artikel 144 (circulatiebank, centrale bank, Bank Nederlandse 



6

Staatsregelingen – Sint Maarten

IIb

Antillen) deze materie. De formulering van artikel 103 is gerelateerd aan de tekst van 
artikel V.15 van de Staatsregeling van Aruba. Artikel 103 is ruimer geformuleerd dan het 
eerder genoemde artikel 128, zo wordt gesproken van geldstelsel in plaats van muntstelsel. 
Met de regeling van een geldstelsel bij landsverordening zullen tevens regels worden gesteld 
terzake de uitgifte en circulatie van het geld en de bevoegdheden van de Centrale Bank die 
daarmee is belast.

Volgens afspraak uit de slotverklaring zal van 2 november 2006 zal er overigens één Cen-
trale Bank zijn voor het land Curaçao en Sint Maarten met één set wetgeving en met één 
toezichthouder voor het regulier monetair en financieel toezicht (gedrags- en prudentieel) 
en het integriteitstoezicht.



7

IIb

Landsverordening overgangsbepalingen  
van wetgeving en bestuur1

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2010
GT NO. 30

HOOFDSTUK I
 Overgang van wetgeving

§ 1 Wijziging en intrekking van wettelijke regelingen
Artikel 1

1. De landsverordeningen, landsbesluiten, houdende algemene maatregelen en ministe-
riële beschikkingen met algemene werking van de Nederlandse Antillen, bedoeld in 
additioneel artikel I, eerste lid, van de Staatsregeling, verkrijgen de status van landsver-
ordeningen, landsbesluiten, houdende algemene maatregelen onderscheidenlijk minis-
teriële regelingen van Sint Maarten.

2. De eilandsverordeningen en eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, van 
het eilandgebied Sint Maarten, bedoeld in additioneel artikel I, eerste lid, van de 
Staatsregeling, verkrijgen de status van landsverordening onderscheidenlijk landsbe-
sluit, houdende algemene maatregelen, van Sint Maarten.

Artikel 2
In overeenstemming met additioneel artikel I, eerste lid en tweede lid, van de Staatsrege-
ling, worden:
a. de wettelijke regelingen opgenomen in bijlage I bij deze landsverordening gewijzigd als 

daarin bedoeld;
b. de wettelijke regelingen opgenomen in bijlage II bij deze landsverordening, ingetrok-

ken.

§ 2 Bekendmaking geconsolideerde teksten
Artikel 3

Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken wordt de geconsolideerde tekst van 
de wettelijke regelingen die met toepassing van deze landsverordening zijn gewijzigd, bij 
landsbesluit vastgesteld. Het landsbesluit wordt in het Afkondigingsblad geplaatst met de 
aanduiding (GT).

1 Deze uitgifte geschiedt op grond van additioneel artikel II van de Staatsregeling AB 2010, 
GT no. 30
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Artikel 4
1. Bij het opmaken van de geconsolideerde tekst van een wettelijke regeling past de Mi-

nister van Algemene Zaken de volgende aanwijzingen toe:
a. bepalingen die op het tijdstip van inwerkingtreding van de Staatsregeling reeds 

waren uitgewerkt dan wel wijzigingen van andere regelingen inhouden, worden 
geschrapt;

b. verwijzingen naar andere artikelen, andere regelingen of andere onderdelen daar-
van, worden, waar nodig, aangepast;

c. aanduidingen en formuleringen die met de geldende rechtsorde niet meer in over-
eenstemming zijn, worden daarmee in overeenstemming gebracht of geschrapt;

d. de op dat moment gangbare spelling van de Nederlandse taal wordt gebruikt;
e. zonodig worden artikelen vernummerd en leden van artikelen genummerd of ver-

nummerd.
2. Bij het landsbesluit, bedoeld in artikel 3, kan een transponeringstabel worden gevoegd.

HOOFDSTUK II
Overgang van bestuur

Artikel 5
Met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Staatsregeling gaan alle rechten en 
verplichtingen naar burgerlijk recht van de openbare rechtspersoon het eilandgebied Sint 
Maarten over op de openbare rechtspersoon het Land Sint Maarten.

Artikel 6
1. Een beschikking gegeven door:

a. de bevoegde organen van Nederlandse Antillen, die belangen betreft die betrek-
king hebben op Sint Maarten, of

b. door de bevoegde organen van het eilandgebied Sint Maarten, behoudt zijn rechts-
kracht, tenzij op het moment van inwerkingtreding van deze landsverordening 
door de belanghebbende bij de beschikking niet werd voldaan aan de wettelijke 
regelingen op basis waarvan de beschikking was gegeven.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op aanstellingen.
3. Het daartoe bevoegde bestuursorgaan verstrekt op verzoek van de belanghebbende bij 

een beschikking als bedoeld in het eerste lid, die betrekking heeft op activiteiten in 
een internationaal verband, schriftelijk bewijs van de voortdurende geldigheid daarvan 
onder opgave van de duur van die geldigheid.

4. Procedures van toezicht op de naleving van beschikkingen als bedoeld in het eerste lid, 
worden voortgezet door de daartoe bevoegde bestuursorganen met toepassing van de 
geldende wettelijke regelingen.

Artikel 7
1. Beschikkingen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, waarvan de geldigheidsduur eindigt 

binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de Staatsregeling, worden verlengd met 
een periode gelijk aan die waarvoor de beschikking was afgegeven.

2. De duur van de geldigheid van een beschikking kan door de bevoegde minister worden 
beperkt, indien:
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a. de beperking in het algemeen belang is, en
b. de beperking geen onevenredige benadeling van de belanghebbende oplevert.

Artikel 8
1. Op het tijdstip van inwerkingtreding van de Staatsregeling bij het eilandgebied Sint 

Maarten in behandeling zijnde:
a. aanvragen voor beschikkingen, en
b. aanvragen voor heroverweging van reeds genomen beschikkingen, worden door de 

verantwoordelijke minister verder behandeld in de staat waarin ze zich bevinden 
met toepassing van de geldende wettelijke regelingen.

3. In procedures van administratief beroep die aanhangig zijn bij de eilandsraad treedt de 
verantwoordelijke minister in de plaats van de eilandsraad, tenzij de direct belangheb-
bende bij de betreffende beschikking besluit beroep in te stellen bij het gerecht in eerste 
aanleg.

4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op aanvragen en procedures als bedoeld 
in het eerste lid, onderdelen a en b, die op het tijdstip van inwerkingtreding van de 
Staatsregeling bij het land de Nederlandse Antillen in behandeling zijn en belangen 
betreffen die betrekking hebben op Sint Maarten.

5. Dit artikel is niet van toepassing op de heffing, inning en invordering van belastingen.

Artikel 9
De heffing, inning en invordering van belastingen die in Sint Maarten golden bij de inwer-
kingtreding van de Staatsregeling, wordt voortgezet door de daartoe bevoegde bestuursor-
ganen van het Land Sint Maarten met toepassing van de geldende wettelijke regelingen.

HOOFDSTUK III
 Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10
Op het tijdstip van inwerkingtreding van de Staatsregeling bestaande of gestelde rechten, 
gebaseerd op de wettelijke regelingen, bedoeld in artikel 1, kunnen ook daarna geldend 
worden gemaakt, indien de redelijkheid en billijkheid dit vorderen.

Artikel 11
Voor openbare rechtspersonen waarvan bij of krachtens landsverordening de instelling en 
het beheer wordt geregeld, geldt in afwijking van de desbetreffende wettelijke regeling bij 
de eerste financiële verantwoording als boekjaar de periode vanaf de inwerkingtreding van 
de Staatsregeling tot en met 31 december 2011.

Artikel 12
1. Identiteitskaarten en rijbewijzen uitgegeven voor de inwerkingtreding van de Staatsre-

geling die op dat moment geldig zijn, behouden hun geldigheid totdat ze met inacht-
neming van de betreffende wettelijke regelingen vervallen of worden ingetrokken.

2. Gedurende uiterlijk één jaar na de inwerkingtreding van de Staatsregeling kan het 
bevoegd gezag voor de uitgifte van identiteitskaarten en rijbewijzen gebruikmaken van 
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de blanco documenten die op voorraad waren op dat tijdstip. Deze identiteitskaarten 
en rijbewijzen gelden als documenten van het Land Sint Maarten.

Artikel 13
1. Rechten en verplichtingen uit wettelijke regelingen van de Nederlandse Antillen met 

betrekking tot door gepensioneerde, gewezen en actieve overheidsdienaren van het 
Land de Nederlandse Antillen of het eilandgebied Sint Maarten, opgebouwde pen-
sioenrechten, blijven gelden en worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende wet-
telijke regelingen en met inachtneming van de Onderlinge regeling opvolging en boe-
delscheiding Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen en opvolging van enkele 
andere aanverwante regelingen.

2. Op het pensioen en de uitkering van gepensioneerde, gewezen en actieve politieke 
gezagdragers als bedoeld in de Pensioenregeling politieke gezagdragers, is het eerste lid 
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14
Rechten en verplichtingen uit wettelijke regelingen van de Nederlandse Antillen met 
betrekking tot sociale verzekeringen en de Landsverordening algemene verzekering bij-
zondere ziektekosten, blijven gelden en worden uitgevoerd door het Land of een daartoe 
aangewezen uitvoeringsorganisatie, met inachtneming van de Onderlinge regeling boedel-
scheiding Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen.

Artikel 15
1. Bijlage I bij deze landsverordening kan gedurende maximaal twee jaar bij landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, worden gewijzigd, mits de voorgenomen wijziging 
samenhangt met de gewijzigde rechtsorde.

2. Bijlage II bij deze landsverordening kan gedurende maximaal twee jaar na inwerking-
treding van deze landsverordening bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
worden gewijzigd.

Artikel 16
Deze landsverordening wordt aangehaald overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur.

Uitgegeven de twintigste december 2010 
De Minister van Algemene Zaken,

S.A. Wescot-Williams
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BIJLAGE I 
behorende bij artikel 2, onderdeel a,  

van de Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur

Artikel 12
De Kader-vaststellingslandsverordening centrale bank, geldstelsel, deviezenverkeer en 
wisselkoers wordt gewijzigd als volgt:
A Aan artikel 1 wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd, luidende als volgt:

5. De gemeenschappelijke centrale bank, bedoeld in het eerste lid, is een zelfstandig 
bestuursorgaan als bedoeld in artikel 98 van de Staatsregeling.

B Na artikel 1 wordt een nieuw artikel 1a ingevoegd, luidende als volgt:
 Artikel 1a
 De voor de inwerkingtreding van de Staatsregeling door de Bank van de Nederlandse 

Antillen gegeven voorschriften ter uitvoering van de aan hem opgedragen taken, ver-
krijgen de status van verordening als bedoeld in artikel 98 van de Staatsregeling, gege-
ven door de bank, bedoeld in artikel 1, eerste lid.




