
Parliament of Sint Maarten 

Staten van Sint Maarten 

Aan de Minister van Algemene Zaken 

De heer W.V. Marlin 

pia Ministerraad 

Philipsburg 

UV/158/2015-2016 

Philipsburg, 27 januari 2016 

Betreft: Afsch rift brief aan Z.E. de 

Gouverneur inzake goedkeuring Olv 

tot wijziging van de pensioenlandsverordening 

overheidsdienaren, de Landsverordening 

leeftijdsgrens ambtenaren en de 

wachtgeldregeling overheidsdienaren in 

verband met de verhoging van de 
pensioengerechtigde leeftijd (Z12015-2016-081) 

Excellentie, 

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van een brief, zoals gericht aan de Z.E. de 

Gouverneur, betreffende de goedkeu ring door de Staten van de bij hen door de regering 

aangeboden Ontwerp van de landsverordening tot wijziging van de 

pensioenlandsverordening overheidsdienaren, de Landsverordening leeftijdsgrens 

ambtenaren en de wachtgeldregeling overheidsdienaren in verband met de verhoging 

van de pensioengerechtigde leeftijd (Z.I 2015-2016-081). 

Kortheidshalve verwijs ik u naar de inhoud daarvan. 

S.A. Wescot-Williams 

Vooriitter der Staten 

Wilhelminastraat # 1, Philipsburg, Sint Maarten 

Tel: + (1-721) 542-0812 / 542-0635 I Fax: + (1-721) 542-0306 

Email: info@sxmparliament.org  I  www.sxmparliament.org  



Guis ard -Joubert, LL.M. Wescot-Williams 

• 

Parliament of Sint Maarten 

Staten van Sint Maarten 

Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Sint Maarten 

De heer drs. E.B. Holiday 

Kabinet van de Gouverneur 

Philipsburg 

US/046/2015-2016 

Philipsburg, 27 januari 2016 

Betreft: Ontwerp van de landsverordening 

tot wijziging van de pensioenlandsverordening 

overheidsdienaren, de Landsverordening 

leeftijdsgrens ambtenaren en de 
wachtgeldregeling overheidsdienaren in 

verband met de verhoging van de 
pensioengerechtigde leeftijd (ZJ 2015-2016-081) 

Excellentie, 

De Staten van Sint Maarten keuren goed de bij hen door de Regering van Sint Maarten 

aangeboden Ontwerp van de landsverordening tot wijziging van de 

pensioenlandsverordening overheidsdienaren, de Landsverordening leeftijdsgrens 
ambtenaren en de wachtgeldregeling overheidsdienaren in verband met de verhoging 

van de pensioengerechtigde leeftijd (ZJ 2015-2016-081). 

Griffier d r Staten  Voorzitter der Staten 
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