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Geachte Voorzitters, Voorzitters van de Commissies 

Koninkrijksrelaties en Collega’s Parlementariërs uit de vier landen van 

het Koninkrijk. 

Voor mij is het een waar genoegen u hier te mogen toespreken 

namens mijn delegatie en als Voorzitter van de Staten van Sint 

Maarten.  

Wij staan wederom aan het begin van een IPKO. Een IPKO waar 

terugkerende onderwerpen zoals de geschillenregeling, de situatie in 

Venezuela en de gevolgen daarvan voor het Koninkrijk, de 

implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG's) in de 

landen binnen het Koninkrijk en mensenrechten binnen de justitiële 

keten verder worden besproken. De IPKO heeft door de jaren heen 

bewezen een uitstekend platform voor parlementariërs te zijn om 

tweejaarlijks samen te komen en om discussies te hebben over 

onderwerpen die van belang zijn voor alle landen en volkeren van het 

Koninkrijk, met het doel om tot concrete resultaten te komen. 

Zoals u misschien al heeft gemerkt, is de samenstelling van de IPKO 

delegatie van Sint Maarten (en in het verlengde daarvan van de 

Commissie Koninkrijksaangelegenheden en Interparlementaire 

Relaties van Sint Maarten) vrijwel geheel nieuw. Dit is het resultaat 

van de verkiezingen die op 26 februari van dit jaar zijn gehouden. De 

nieuwe Staten van Sint Maarten werden op 2 april geïnstalleerd en 

gingen meteen van start. Er is een grote taak weggelegd voor deze 

nieuwe Staten bij het toezicht op de herstel- en 

wederopbouwinspanningen van de regering, de voorbereiding op het 

Atlantische orkaanseizoen 2018 en de goedkeuring van wetgeving ter 
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verwezenlijking van de twee bovengenoemde inspanningen. Ondanks 

de korte tijd, van 2 april tot heden, heeft deze IPKO-delegatie zich 

ingezet om zich voor te bereiden op deze IPKO en ik hoop dat u, de 

presentatie die later door de voorzitter van de Commissie van 

Koninkrijksaangelegenheden en Interparlementaire Relaties zal 

worden gegeven inzake de stand van zaken van de Staten van Sint 

Maarten en de voortgang van het herstel- en wederopbouwproces, 

zeer informatief en verhelderend zal vinden. 

Naast de gebruikelijke agendapunten zoals hiervoor vermeld, is er 

een nieuw agendapunt namelijk: stemrecht en verkiezingen binnen 

het Koninkrijk. De Nederlandse Kiesraad zal op woensdag een 

presentatie geven over dit onderwerp. Vrije en geheime verkiezingen 

zijn waarden die ons allemaal dierbaar zijn. Deze idealen zijn ook 

vastgelegd in artikel 46 van het Statuut voor het Koninkrijk. Door dit 

soort punten op de agenda te hebben, kunnen wij als IPKO en als 

Koninkrijk ideeën, ervaringen en beste praktijken uitwisselen in een 

poging om te blijven voldoen aan artikel 46 en waar nodig te 

verbeteren. Discussies over de hervorming van het kiesstelsel, en met 

name het bestrijden van het fenomeen “shipjumping”, zijn al jaren 

onderwerp van discussie op Sint Maarten. De Staten hebben 

verschillende verschillende malen over dit onderwerp gediscussieerd. 

Als jong land waardeert en verwelkomt Sint Maarten deze discussies 

in het bijzonder, zodat wij ons kiesstelsel, dat dringend aan 

modernisering toe is, voortdurend kunnen blijven verbeteren. 

De delegatie van Sint Maarten waardeert ook dat haar suggestie voor 

een werkbezoek aan een afvalverwerkingsinstallatie op de agenda is 

geplaatst. Het is geen geheim dat Sint Maarten worstelt met een 

kwestie van afvalbeheer. De delegatie hoopt dat zij uit dit bezoek 
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waardevolle informatie kan verzamelen die aan de regering kan 

worden doorgespeeld om zo snel mogelijk een effectieve en 

doeltreffende langetermijnoplossing te vinden. 

Tot slot wil ik van deze gelegenheid gebruikmaken om het gastland, 

Nederland, te bedanken voor de ontvangst op de luchthaven van en 

de uitstekende organisatie van deze IPKO tot dusver. 

Ik dank u zeer voor uw aandacht en wens u allen een vruchtbaar en 

prettig overleg toe. 

Sarah A. Wescot-Williams 

Den Haag, 29 mei 2018 


