
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2015 

AB 2015, no. 24 

Landsverordening van de 28e september 2015 tot wijziging 

van enige landsverordeningen in verband met de invoering 

van de dag van de Constitutie, dan wel Constitution Day, 

als feestdag 

  

 

IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat wenselijk is een aantal landsverordeningen te wijzigen in verband met 
het introduceren van een nationale feestdag op de dag van de 
inwerkingtreding van de Staatsregeling, die wordt aangeduid als de dag 

van de Constitutie, dan wel Constitution Day; 
 

dat voorts met de vaststelling van de tweede maandag van oktober als 
officiële feestdag de feestdag van 15 december komt te vervallen; 
 
 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten,  

vastgesteld de onderstaande landsverordening: 

 

Artikel I 

Artikel 3 van de Algemene termijnenlandsverordening wordt als volgt 
gewijzigd: 

1. Het eerste lid, onderdeel i, komt te luiden:  
i. de dag van de Constitutie, dan wel Constitution Day; 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
4. De dag van de Constitutie, dan wel Constitution Day, bedoeld in het 
eerste lid, onderdeel i, wordt jaarlijks gevierd op de tweede maandag van 
oktober. 

Artikel II 

Artikel 23 van de Arbeidsregeling wordt als volgt gewijzigd:  

1. Het eerste lid, onderdeel j, komt te luiden: 
j. de dag van de Constitutie, dan wel Constitution Day;  
 

2. Er wordt een lid ingevoegd, luidende: 

3b. De dag van de Constitutie, dan wel Constitution Day, bedoeld in het 

eerste lid, onderdeel j, wordt jaarlijks gevierd op de tweede maandag van 
oktober. 
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Artikel III 

Het Wetboek van Koophandel wordt als volgt gewijzigd:  

A 

Artikel 245, derde lid, komt te luiden: 

3. Als wettelijke feestdag in de zin van deze afdeling worden beschouwd: 

a. de zondag; 
 

b. de nieuwjaarsdag; 
 

c. de datum vallende na de gehouden Carnavalsoptocht; 
 

d. de Goede Vrijdag; 
 

e. de Christelijke tweede Paasdag; 
 

f. de Hemelvaartsdag; 
 

g. de dag waarop de verjaardag van de Koning officieel wordt 
gevierd; 

 

h. de dag waarop de dag van de arbeid (1 mei) officieel wordt 
gevierd;  

 

i. de datum 1 juli zijnde de Dag van de Bevrijding, dan wel 

Emancipation Day; 
 

j. de tweede maandag van oktober zijnde de dag van de Constitutie, 
dan wel Constitution Day; 
 

k. de eerste en tweede Kerstdag; 
 

l. de datum 11 november zijnde Sint Maarten Day. 
  

 
 

B  
 

Artikel 293, derde lid, komt te luiden:  
3. Als wettelijke feestdag in de zin van deze afdeling worden beschouwd: 
 

a. de zondag; 
 

b. de nieuwjaarsdag; 
 

c. de datum vallende na de gehouden Carnavalsoptocht; 
 

d. de Goede Vrijdag; 
 

e. de Christelijke tweede Paasdag; 
 

f. de Hemelvaartsdag; 
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g. de dag waarop de verjaardag van de Koning officieel wordt 
gevierd; 

 

h. de dag waarop de dag van de arbeid (1 mei) officieel wordt 

gevierd;  
 

i. de datum 1 juli zijnde de Dag van de Bevrijding, dan wel 
Emancipation Day; 

 

j. de tweede maandag van oktober zijnde de dag van de Constitutie, 
dan wel Constitution Day;  

 

k. de eerste en tweede Kerstdag; 
 

l. de datum 11 november zijnde Sint Maarten Day. 
 

Artikel IV 

In artikel 5, tweede lid, van de Regeling Ambtenarenrechtspraak wordt “de 
datum 15 december als zijnde Koninkrijksdag, dan wel Dia del Reino, dan 
wel Kingdom Day” vervangen door: de tweede maandag van oktober 
zijnde de dag van de Constitutie, dan wel Constitution Day. 

 

Artikel V 

Artikel 38 van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht wordt 
gewijzigd als volgt:      

1. Het vierde lid komt te luiden:  

4. Hetgeen in dit artikel ten aanzien van het verrichten van arbeid op 
zondag is bepaald, geldt mede voor het verrichten van arbeid op:  

a. de nieuwjaarsdag;  
b. de Goede Vrijdag;  
c. de Christelijke tweede Paasdag;  
d. de Hemelvaartsdag;  
e. de dag waarop de verjaardag van de Koning officieel wordt 

gevierd;  
f. de dag waarop de dag van de arbeid (1 mei) officieel wordt 

gevierd; 

g. de Dag van de Bevrijding, dan wel Emancipation Day; 
h. de tweede maandag van oktober zijnde de dag van de Constitutie, 

dan wel Constitution Day; 
i. de eerste en tweede Kerstdag;  
j. de datum 11 november zijnde Sint Maarten Day;  

alsmede iedere dag die daarenboven bij landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, wordt aangewezen.  

 
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 

6. De dag van de Constitutie, dan wel Constitution Day, bedoeld in het 
vierde lid, wordt jaarlijks gevierd op de tweede maandag van oktober. 

 
Artikel VI 

In artikel 6, onderdeel g, van de Landsverordening rechtspositie Kustwacht 
wordt “de datum van 15 december als zijnde Koninkrijksdag, dan wel 
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Kingdom Day” vervangen door “de tweede maandag van oktober zijnde de 

dag van de Constitutie, dan wel Constitution Day” en wordt “landsbesluit” 
vervangen door: landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 

Artikel VII 

Deze landsverordening treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan als 

bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking met 
ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het 
Afkondigingsblad waarin deze wordt geplaatst. 
 
 

Deze landsverordening wordt met de memorie van toelichting in het  

Afkondigingsblad geplaatst. 

 
 

 
 

       Gegeven te Philipsburg, de achtentwintigste september 2015 

       De Gouverneur van Sint Maarten       

 

 

 

 

De Minister van Onderwijs, Cultuur,  

Jeugd en Sportzaken 

 

De Minister van Algemene Zaken 

de dertigste september 2015 

 

 

 

          Uitgegeven de tweede oktober 2015; 

          De Minister van Algemene Zaken 

          Namens deze, 

          Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

Algemeen deel 

1. Achtergrond en aanleiding 
Op 15 december 1954 is het Statuut voor het Koninkrijk van 
Nederland getekend. In de Landsverordening houdende de invoering van 
een Koninkrijksdag als feestdag voor de Nederlandse Antillen (P.B. 2008, 
no 50) is 15 december als feestdag aangewezen ter vervanging van de 

"Dag van de Nederlandse Antillen". Sinds de inwerkingtreding van die 
landsverordening wordt op deze dag de koninkrijksrelatie tussen 
Nederland, Sint Maarten, Curaçao en Aruba op een culturele wijze belicht.  
 
Op 10 oktober 2010 kreeg Sint Maarten de status van land binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden en is de Staatsregeling van het land Sint 
Maarten in werking getreden. Het Statuut is gewijzigd met de nieuwe 

staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk, waarmee Sint Maarten de 
status van land heeft verkregen.  
 
Sinds de landswording hebben diverse statenleden van verschillende 
politieke partijen de wens uitgesproken om 10 oktober als nationale 
feestdag vast te stellen. Door middel van onderhavig voorstel meent de 

regering aan dit verzoek te voldoen. 
 
2. Doel en strekking 
Een belangrijke dag als 10 oktober kan voor de burgers van Sint Maarten 
geen gewone dag blijven als alle andere. Het historisch belang, de 
betekenis voor de zelfstandigheid, de eigenwaarde en de culturele 
ommekeer die is teweeggebracht, verlangen dat 10 oktober, als feestdag 

voor Sint Maarten wordt aangemerkt. 
 

3 . Inhoud van het voorstel 
De regering stelt voor de aanwijzing van 15 december als officiële feestdag 
te doen vervallen en 10 oktober als de Dag van de Staatsregeling, dan wel 
Constitution Day aan te wijzen. Hiermee wordt op gepaste wijze het belang 
van 10 oktober voor de Sint Maartense samenleving onderstreept.  

 
De Dag van de Staatsregeling is geen extra officiële feestdag, maar wordt 
‘ingeruild’ tegen een andere feestdag, namelijk tegen de Koninkrijksdag 
dat gevierd wordt op15 december. Voor de werkgever betekent de 
invoering van de Dag van de Staatsregeling dus geen extra financiële 
lasten en voor de werknemer geen extra vrije dag per jaar. Met deze 

inruiling wil de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken het 
samengaan van culturele-, economische- en arbeidsaspecten realiseren. 
 
Financiële paragraaf 

Omdat met het voorstel gelijktijdig een nieuwe feestdag wordt ingevoerd, 
en een oude feestdag wordt opgeheven, zijn de financiële gevolgen van 
deze wet neutraal. 
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Artikelsgewijs deel 

 
Artikelen I tot en met VI 
Deze artikelen beogen 10 oktober, de Dag van het Staatsregeling, dan wel 
Constitution Day als feestdag voor Sint Maarten in te voeren door 

wijzigingen aan te brengen in verschillende landsverordeningen. Met de 
vaststelling van 10 oktober als officiële feestdag komt tevens de 
aanwijzing van 15 december als officiële feestdag te vervallen. 
 
Voorts is er in deze artikelen in voorzien de eerstvolgende werkdag als 
feestdag aan te merken ingeval 10 oktober voor dat jaar op een zondag 
valt. 

 
Naast het toevoegen van de nieuwe vrije dag op 10 oktober houden de 
wijzigingen in artikel III en artikel V, eerste lid, van de 
ontwerplandsverordening een toevoeging van een onderverdeling in 

onderdelen in. Deze toevoeging wordt in verband met de overzichtelijkheid 
van de artikelen voorgesteld.  

 
 
De Minister van Onderwijs, Cultuur,  
Jeugd en Sportzaken 
 
 
 

De Minister van Algemene Zaken 

 

 

 

  


