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 Stand van zaken lijst ontwerp landsverordeningen 
1 januari 2020 

 

 

NO. TITEL GEWISSELDE STUKKEN 
BEHANDELINGSF

ASE 
OP INITIATIEF 

VAN 
KORTE 

OMSCHRIJVING 
OPMERK

INGEN 

003 Initiatieflandsveror
dening houdende 
wijziging van Boek 
7A van het 
Burgerlijk Wetboek 
(Landsverordening 
eliminering 
oneigenlijk gebruik 
van 
arbeidsovereenkom
sten) 
(Zittingsjaar 2010-
2011-003) 
 

1. Aanbieding d.d. 06/06/11 
2. Ontwerp d.d. 06/06/11 
3. Memorie van Toelichting d.d 
06/06/11 
4a. Advies Raad van Advies d.d. 
15/09/11  
4b. Nader rapport d.d. 
03/04/12 
4c. Advies SER d.d. 18/09/12 
 
 

Staten moeten 

verslag uitbrengen 

- William 
V. 
Marlin 

- George 
C. 
Pantoph
let 

- Lloyd J. 
Richards
on 

- Frans G. 
Richards
on 

- Hyacint
h L. 
Richards
on 

- Louie E. 
Laveist 

Dit ontwerp beoogt 
regelen vast te stellen 
ter beperking dan wel 
eliminering van het 
oneigenlijk gebruik van 
arbeidsovereenkomste
n voor korte duur voor 
functies die in wezen 
een duurzaam en/of 
permanent karakter 
hebben. 
 

 

024 Initiatieflandsveror
dening tot 
invoering van 
regels en tot 
wijziging van de Ei-
landsverordening 
van de 26ste juli 
2010 houdende 
regels omtrent de 
verlening van een 
concessie voor de 
opwekking en 
levering van elek-
triciteit 
(Verordening 
electriciteitscon-
cessie) AB 2010 Nr. 
27, ter bevordering 
van een doelmatig 
gebruik en 
beheersing van de 
kosten van energie 
(Zittingsjaar 2011-
2012-024) 
 

1. Aanbieding d.d. 21/03/12 
2. Ontwerp d.d. 21/03/12 
3. Memorie van Toelichting d.d. 
21/03/12 
4a. Advies Raad van Advies d.d. 
07/09/12 
 
 

Initiatiefnemers 

dienen reactie in te 

dienen 

- Roy R. 
Marlin 

- Petrus L. 
de 
Weever 

- Patrick 
G. 
Illidge 

Deze ontwerplands-
verordening strekt 
ertoe regels in te 
voeren en de Eilands-
verordening van de 
26ste juli 2010 (AB 2010 
Nr. 27) houdende 
regels omtrent de 
verlening van een con-
cessie voor de 
opwekking en levering 
van elektriciteit  
(Verordening 
elektriciteitsconcessie) 
te wijzigen, ter 
bevordering van een 
doelmatig gebruik van 
energie en beheersing 
van de kosten van 
deze. 
 

 

027 Initiatieflandsveror
dening tot wijziging 
van de 
Logeergastenbelast
ingverordening Sint 
Maarten 
(Zittingsjaar 2011-

1. Aanbieding d.d. 03/07/12 
2. Ontwerp d.d. 03/07/12 
3. Memorie van Toelichting d.d. 
03/07/12 
4a. Advies Raad van Advies d.d. 
28/09/12 
4b. Advies SER d.d. 05/04/13 

Staten moeten 

verslag uitbrengen 

- Silvia V. 
Meyers-
Olivacce 

- Johan E. 
Leonard 

- Ruth 
A.G. 

Dit ontwerp strekt 

ertoe de 

tariefstructuur voor de 

heffing van 

logeergastenbelasting 

ter zake van het 
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2012-027) 4c. Reactie d.d. 24/10/13 
5. Brief van de MinFin inzake 
geen bezwaar tegen ontwerp 
d.d. 15/10/13 
 
 

Douglas
s 

- Jules C. 
James 

 

beschikbaar houden 

van ruimten in een 

onroerende zaak of 

een in een gedeelte 

daarvan door middel 

van timesharing ten 

behoeve van het 

verblijf van personen 

te wijzigen en de 

bepalingen omtrent 

het toezicht op de 

uitvoering van de 

Logeergastenbelasting

verordening Sint 

Maarten aan te vullen. 

 

033 Initiatiefontwerplan
dsverordening tot 
wijziging van de 
Landsverordening 
natuurbescherming 
Sint Maarten van 1 
september 2003 
(AB 2003, no. 25) 
(Zittingsjaar 2012-
2103- 033) 
 

1. Aanbieding d.d. 11/04/13 
2. Ontwerp d.d. 11/04/13 
3. Memorie van Toelichting d.d. 
11/04/13 
4. Brief Raad van Advies d.d. 
06/06/13 
5. Nieuwe aanbieding d.d. 
06/03/14 
6. Ontwerp d.d. 06/03/14 
7. Memorie van Toelichting d.d. 
06/03/14 
8. Advies Raad van Advies d.d. 
25/04/14 
 
 

Initiatiefnemers 

dienen reactie in te 

dienen 

- Frans G. 
Richards
on 

- Johan E. 
Leonard 

Dit ontwerp strekt tot 

het instellen van een 

verbod op het 

importeren, 

produceren, 

verstrekken, verkopen 

en distribueren van 

plastic wegwerptassen 

alsmede het wijzigen 

van enkele termen in 

de landsverordening. 

 

037 Initiatieflandsveror
dening tot instelling 
van een Timeshare 
Autoriteit (Sint 
Maarten Timeshare 
Authority 
Ordinance) 
(Zittingsjaar 2013-
2014-037) 
 

1. Aanbieding d.d. 08/01/14 
2. Ontwerp d.d. 08/01/14 
3. Memorie van Toelichting d.d. 
08/01/14 
4a. Advies Raad van Advies d.d. 
03/07/14 
4b. Reactie d.d. 21/06/16 
5. Eindverslag d.d. 31/08/16 
6. Memorie van antwoord d.d. 
14/02/17 
 
 
 

Thans in Openbare 

Vergadering 

- Petrus L. 

de 

Weever 

Dit ontwerp strekt, 

teneinde de 

handhaving van de 

consumentenbescher

ming ter zake van 

timeshare te 

waarborgen en de 

oplossing van 

conflicten tussen 

betrokkenen op 

praktische wijze te 

verzekeren, deze taken 

op te dragen aan een 

bij landsverordening in 

te stellen openbaar 

lichaam. 

Dit ontwerp is 

overgenomen 

door Sarah A. 

Wescot-

Williams. 

064 Landsverordening 
houdende 
vaststelling van 
regels inzake het 
mediabeleid 
(Medialandsverord

1. Aanbieding d.d. 02/04/15 
2. Ontwerp d.d. 02/04/15 
3. Memorie van Toelichting 
02/04/15 
Bijlage. Advies Raad van Advies 
d.d. 02/04/15 

Staten moeten 

verslag uitbrengen 

Regering Statennummer NA 

3222 

Dit ontwerp strekt 

ertoe te komen tot een 

scheiding van de 
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ening) (Zittingsjaar 
2014-2015-064)**    
 

4. Voorlopig verslag d.d. 
02/04/15 

regelgeving op het 

gebied van het 

mediabeleid en het 

telecommunicatiebelei

d, nadere regels te 

stellen in het kader van 

het mediabeleid op 

basis van soberheid en 

flexibiliteit, een 

Mediaraad in te stellen 

en nadere regels te 

stellen betreffende de 

administratieve 

handhaving van de 

verplichtingen inzake 

het mediabeleid.  

072 Initiatieflandsveror
dening tot wijziging 
van de 
Landsverordening 
toelating en 
uitzetting 
(Zittingsjaar 2014-
2015-072)      
 

1. Aanbieding d.d. 05/06/15 
2. Ontwerp d.d. 05/06/15 
3. Memorie van Toelichting 
05/06/15 
4a. Advies Raad van Advies d.d. 
28/07/15 
4b. Reactie d.d. 08/02/16 
 

Staten moeten 

verslag uitbrengen 

- Maurice 

A. Lake  

Dit ontwerp strekt 

ertoe kosten in 

rekening te brengen 

voor de in behandeling 

nemen van aanvragen 

voor vergunningen tot 

tijdelijk verblijf of 

verblijf en enige 

andere verklaringen. 

 

073 Initiatieflandsveror
dening tot wijziging 
van de 
Landsverordening 
beperking 
tabaksgebruik 
(Zittingsjaar 2014-
2015-073)      
 

1. Aanbieding d.d. 08/06/15 
2. Ontwerp d.d. 08/06/15 
3. Memorie van Toelichting 
08/06/15 
4a. Advies Raad van Advies d.d. 
31/08/15 
 

Initiatiefnemer dient 

reactie in te dienen 

- Van 
Hugh C. 
de 
Weever 

Dit ontwerp beoogt 
de Landsverordening 
beperking 
tabaksgebruik uit te 
breiden met het 
verbod om in publiek 
toegankelijke ruimten, 
werkruimten en in het 
openbaar vervoer 
tabaksproducten te 
gebruiken alsmede  
een boetebepaling in 

deze landsverordening 

op te nemen. 

 

076 Initiatieflandsveror
dening tot wijziging 
van de 
Kiesverordening en 
de 
Landsverordening 
basis administratie 
persoonsgegevens 
(Zittingsjaar 2014-
2015-076)      

1. Aanbieding d.d. 12/08/15 
2. Ontwerp d.d. 12/08/15 
3. Memorie van Toelichting 
12/08/15 
4a. Advies Raad van Advies d.d. 
26/11/15 
 
 

Initiatiefnemer dient 

reactie in te dienen 

- Leona 

M. 

Marlin-

Romeo 

Dit ontwerp strekt 

ertoe de 

Kiesverordening en de 

Landsverordening 

basisadministratie van 

persoonsgegevens te 

wijzigen teneinde 

onder meer het 

kiesrecht uit te breiden 

met bepaalde groepen 

niet ingezetenen en de 

procedures aangaande 

 



4 

 

het kiesrecht alsmede 

de basis administratie 

van Sint Maarten aan 

te scherpen. 

078 Initiatieflandsveror
dening ter instelling 
van de Small Claims 
Court Sint Maarten 
(Zittingsjaar 2014-
2015-078)      
 

1. Aanbieding d.d. 19/08/15 
2. Ontwerp d.d. 19/08/15 
3. Memorie van Toelichting 
19/08/15 
4a. Advies Raad van Advies d.d. 
26/11/15 
 

Initiatiefnemer dient 

reactie in te dienen 

- Leona 
M. 
Marlin-
Romeo 

Dit ontwerp strekt 
ertoe nadere regels 
vast te stellen met 
betrekking tot het 
instellen en de wijze 
van procederen in 
zaken met vordering 
die een waarde 
vertegenwoordigt van 
Naf 5.000,- of minder, 
de rente en kosten niet 
inbegrepen.  
 

 

079 Initiatieflandsveror
dening tot wijziging 
van de 
Bioscoopverordeni
ng in verband met 
de wijziging van de 
verschuldigde 
rechten, de 
samenstelling, 
zittingsduur en 
andere wijzigingen 
ten aanzien van de 
keuringscommissie 
(Zittingsjaar 2014-
2015-079)      

 

1. Aanbieding d.d. 19/08/15 
2. Ontwerp d.d. 19/08/15 
3. Memorie van Toelichting 
19/08/15 
4a. Advies Raad van Advies d.d. 
04/11/15 
 

Initiatiefnemer dient 

reactie in te dienen 

- Tamara 
E. 
Leonard 

Dit ontwerp beoogt de 
Bioscoopverordening 
te moderniseren door 
de verschuldigde 
rechten en de 
compositie en de 
zittingsduur van de 
keuringscommissie te 
wijzigen en de 
uiteindelijke 
verantwoordelijkheid 
voor het meenemen 
van kinderen beneden 
de 18 jaar naar een 
film die door de 
keuringscommissie als 
ontoelaatbaar voor 
kinderen is bevonden, 
bij de ouders dan wel 
voogden van deze 
kinderen neer te 
leggen. 
 

 

084 Landsverordening 
tot wijziging van de 
Landsverordening 
ruimtelijke 
ontwikkelingsplan 
in verband met het 
herinvoeren van 
artikel 28a 
(Zittingsjaar 2015-
2016-084)      

1. Aanbieding d.d. 14/01/16 
2. Ontwerp d.d. 14/01/16 
3. Memorie van Toelichting 
14/01/16 
4a. Advies Raad van Advies d.d. 
14/01/16 
4b. Nader rapport d.d 14/01/16 
5. Eindverslag d.d. 18/04/16 
6. Nota naar aanleiding van het 
verslag d.d. 17/05/16 
 
 

Thans in Openbare 

Vergadering 

Regering Dit ontwerp strekt 

ertoe artikel 28a van 

de Landsverordening 

ruimtelijke 

ontwikkelingsplanning 

opnieuw vast te stellen 

in het belang van de 

goede ruimtelijke 

ordening en ter 

bescherming van 

toekomstige 

bestemmingen. 

 

085 Initiatiefontwerplan
dsverordening 
houdende regels 

1. Aanbieding d.d. 20/01/16 
2. Ontwerp d.d. 20/01/16 
3. Memorie van Toelichting 

Initiatiefnemer dient 

reactie in te dienen 

- Van 

Hugh C. 

de 

Dit ontwerp beoogt 

transparantie te 

bieden ten aanzien van 
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betreffende de 
integriteit van de 
(kandidaat-) 
ministers 
(Landsverordening 
integriteit 
(kandidaat-) 
ministers) 
(Zittingsjaar 2015-
2016-085)      
 

20/01/16 
4a. Advies Raad van Advies d.d. 
12/04/16 
 

Weever de procedures die 

worden gevolgd bij de 

beoordeling van 

kandidaat-ministers 

alvorens een 

voordracht tot 

benoeming wordt 

gedaan. 

088 Initiatieflandsveror
dening  
tot wijziging van de 
Staatsregeling (AB 
2010, no. GT 1)  
ter uitbreiding van 
de taken van het 
Constitutioneel  
Hof en aanpassing 
van de 
Landsverordening  
Constitutioneel Hof 
(AB 2010, GT no. 
29) en de  
Landsverordening 
Ombudsman (AB 
2010, GT no. 20) 
in verband met de 
wijziging van de 
Staatsregeling 
(Zittingsjaar 2015-
2016-088)      
 

1. Aanbieding d.d. 18/07/16 
2. Ontwerp d.d. 18/07/16 
3. Memorie van Toelichting 
18/07/16 
4a. Advies Raad van Advies d.d. 
26/10/16 
 
 

Initiatiefnemer dient 

reactie in te dienen 

- Sarah A. 

Wescot-

Williams 

Dit ontwerp strekt tot 

het uitbreiden van de 

taken van het 

Constitutioneel Hof en 

om enkele 

wetgevingstechnische 

verbeteringen in de 

Staatsregeling en de 

Landsverordening 

Ombudsman door te 

voeren. 

 

106 Landsverordening 

tot wijziging van de 

Algemene 

landsverordening 

landsbelastingen in 

verband  met 

internationale 

verplichtingen 

(Zittingsjaar 2017-

2018-106) 

1. Aanbieding d.d. 23/02/18 
2. Ontwerp d.d.  23/02/18 
3. Memorie van Toelichting  
23/02/18 
4a. Advies Raad van Advies d.d.  
23/02/18 
4b. Nader rapport d.d  
23/02/18 
5.  Eindverslag d.d. 14/06/18 
6. Nota naar aanleiding van het 
verslag d.d. 24/09/18 
7. Amendement lid R. Brison 
d.d. 6/11/19 
 
 
 

Thans in Openbare 

Vergadering  

Regering Dit ontwerp strekt om 

de wettelijke 

mogelijkheid te 

openen 

administratieplichtigen 

te verplichten om 

jaarlijks automatisch 

fiscale informatie aan 

de Inspecteur aan te 

leveren om te kunnen 

voldoen aan de 

verplichting van Sint 

Maarten om in 2018 

automatisch fiscale 

inlichtingen te gaan 

uitwisselen met landen 

die in het kader van de 

Common Reporting 

Standard informatie 

met elkaar gaan 

uitwisselen. 
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110 Initiatieflandsveror
dening  
tot wijziging van de 
Kiesverordening 
(AB 2010, no. GT 
10) (Zittingsjaar 
2017-2018-110)      
 

1. Aanbieding d.d. 12/06/18 
2. Ontwerp d.d. 12/06/18 
3. Memorie van Toelichting 
12/06/18 
4. Advies Raad van Advies d.d. 
23/10/2018 
 
 
 
 

Initiatiefnemer dient 

reactie in te dienen 

- Sarah A. 

Wescot-

Williams 

Dit ontwerp strekt tot 

het regelen dat 

gekozen Statenleden 

tegelijk met de 

geloofsbrief verplicht 

melding maken van 

alle openbare 

betrekkingen en dat 

ingevolge de 

Staatsregeling bepaald 

kan worden dat andere 

betrekkingen niet 

gelijktijdig met het 

ambt van lid van de 

Staten uitgeoefend 

mogen worden. 

 

111 Initiatieflandsveror
dening  
tot wijziging van de 
Landsverordening 
registratie en 
financiën politieke 
partijen (AB 2010, 
no. GT 11) en de 
Kiesverordening 
(AB 2010, no. GT 
11) (Zittingsjaar 
2017-2018-111)     
 

1. Aanbieding d.d. 12/06/18 
2. Ontwerp d.d. 12/06/18 
3. Memorie van Toelichting 
12/06/18 
4. Advies Raad van Advies d.d. 
20/12/18 
 
 
 

Initiatiefnemer dient 

reactie in te dienen 

- Sarah A. 

Wescot-

Williams 

Dit ontwerp beoogt de 

Landsverordening 

registratie en financiën 

politieke partijen te 

wijzigen ter 

versoepeling van de 

vereiste met 

betrekking tot de 

accountantsverklaring. 

 

113 Landsverordening 
tot wijziging van de 
Landsverordening 
inrichting en 
organisatie 
landsoverheid in 
verband met de 
inbedding van het 
Kabinet van de 
Gevolmachtigde 
Minister 
(Zittingsjaar 2017-
2018-113 

1.Aanbieding d.d. 21/08/18 
2.Ontwerp d.d. 21/08/18 
3.Memorie van Toelichting  d.d. 
21/08/18 
4a. Advies Raad van Advies d.d. 
21/08/18  
4b. Nader rapport d.d 21/08/18  
5. Eindverslag d.d. 11/10/18 

Regering dient nota 

naar aanleiding van 

het verslag in te 

dienen 

Regering Dit ontwerp beoogt 

het Kabinet van de 

Gevolmachtigde 

Minister in te bedden 

in het staatsbestel van 

Sint Maarten. Het 

kabinet is belast met 

de ondersteuning van 

de Gevolmachtigde 

Minister. Het kabinet 

heeft als doelstelling 

het ondersteunen van 

de Gevolmachtigde 

Minister in het 

behartigen en 

vertegenwoordigen 

van de belangen van 

het Land binnen het 

Koninkrijk der 

Nederlanden en 

daarbuiten voor zover 

deze op grond van het 

Statuut voor het 

Koninkrijk der 
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Nederlanden aan deze 

zijn toegedeeld. 

117 Initiatieflandsveror
dening tot wijziging 
van de Algemene 
Politiekeur (AB 
2013, GT no. 42) in 
verband met de 
invoering van het 
verbod op gebruik 
van plastic tasjes 
(Zittingsjaar 2017-
2018-117) 
 

1.Aanbieding d.d. 30/08/18 
2.Ontwerp d.d. 30/08/18 
3.Memorie van Toelichting  d.d. 
30/08/18 
4. Advies Raad van Advies d.d. 
29/01/19 
5. Memorie van antwoord d.d. 
09/07/19 
 

Staten moeten 

verslag uitbrengen 
- Sarah A. 

Wescot-

Williams 

Dit ontwerp beoogt de 

Algemene Politiekeur 

(AB 2013, GT no. 42) te 

wijzigen teneinde het 

verstrekken van uit 

plastic vervaardigde 

tassen, bestemd voor 

eenmalig gebruik te 

verbieden. 

 

121 Landsverordening 
tot wijziging van de 
Pensioenlandsveror
dening 
overheidsdienaren, 
tot wijziging van de 
Landsverordening 
leeftijdsgrens 
ambtenaren, 
alsmede tot 
intrekking van de 
Duurtetoeslagregeli
ng 
gepensioneerden 
1943 
(Landsverordening 
herziening 
pensioen 
overheidsdienaren) 

1.Aanbieding d.d. 16/10/18 
2.Ontwerp d.d. 16/10/18 
3.Memorie van Toelichting  d.d. 
16/10/18 
4a. Advies Raad van Advies d.d. 
16/10/18  
4b. Nader rapport d.d. 
16/10/18 
5.  Nota van wijziging d.d. 
12/12/18 
6. Eindverslag d.d. 13/12/18 
7. Nota naar aanleiding van het 
verslag d.d. 05/03/19 
8. Nota van wijziging d.d. 
06/03/19  

Thans in Openbare 

Vergadering 

Regering  Dit ontwerp beoogt de 

pensioengerechtigde 

leeftijd te verhogen 

naar 65 jaar en de 

onvoorwaardelijke 

indexatieverplichting 

te wijzigen in een 

voorwaardelijke 

indexatieverplichting 

aangezien het 

noodzakelijk is om de 

voortgang van de 

opbouw en de 

uitbetaling van het 

pensioen van 

overheidsdienaren 

voor de toekomst veilig 

te stellen en om de 

premiedruk voor de 

overheid te 

verminderen. Dit 

ontwerp strekt tevens 

tot het wijzigen van de 

Landsverordening 

leeftijdsgrens 

ambtenaren en de 

Wachtgeldregeling 

overheidsdienaren, en 

het intrekken van de 

Duurtetoeslagregeling 

gepensioneerden 

1943.  

 

129 Landsverordening 
houdende 
vaststelling van een 
nieuw Wetboek van 
Strafvordering 
(Wetboek van 
Strafvordering) 

1. Aanbieding d.d. 19/06/19 
2. Ontwerp d.d. 19/06/19 
3. Memorie van Toelichting  
d.d. 19/06/19 
4a. Advies Raad van Advies d.d. 
19/06/19  
4b. Nader rapport d.d 19/06/19 

Gereed voor 

openbare vergadering 

Regering Dit ontwerp strekt tot 

het vaststellen van een 

nieuw Wetboek van 

Strafvordering in 

verband met juridische 

en technische 
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4c. Oude versie van  het 
Ontwerp, Memorie van 
Toelichting en advies van JZW 
d.d. 24/09/19 
5. Eindverslag d.d. 12/09/19 
6. Nota naar aanleiding van het 
verslag d.d. 9/10/19 
7. Amendement lid R. Birison 
d.d. 10/10/2019 
8. Amendement lid S.A. 
Wescot-Williams d.d. 11/10/19 
 
 

ontwikkelingen, zoals 

het recht van de 

verdachte op het 

consulteren van een 

raadsman voorafgaand 

aan het verhoor 

(Salduz-rechtspraak 

van het Europees Hof 

voor de Rechten van 

de Mens), de 

herziening van de 

DNA-wetgeving en de 

mogelijkheid van 

telehoren. Het 

ontwerp zorgt er ook 

voor dat ingevolge 

artikel 39, eerte lid, 

van het Statuut voor 

het Koninkrijk de 

strafvordering in 

Nederland, Aruba 

Curacao en Sint 

Maarten zoveel 

mogelijk op 

overeenkomstige wijze 

wordt geregeld.  

131 Landsverordening 
tot vaststelling van 
de jaarrekening van 
Sint Maarten voor 
het dienstjaar 2015 
(Landsverordening 
vaststelling 
jaarrekening 2015) 

1. Aanbieding d.d. 25/06/19 
2. Ontwerp d.d. 25/06/19 
3. Memorie van Toelichting  
d.d. 25/06/19 
4a. Advies Raad van Advies d.d. 
25/06/19  
4b. Nader rapport d.d 25/06/19 
4c. Oude versie van  het 
Ontwerp en de Memorie van 
Toelichting d.d. 25/06/19 
 

Staten moeten 

verslag uitbrengen 

Regering Dit ontwerp beoogt ter 

uitvoering van artikel 

100, vierde lid, van de 

Staatsregeling en 

artikelen 52 tot en met 

55 van de 

Comptabiliteitslandsve

rordening de 

jaarrekening van het 

Land bij 

landsverordening vast 

te stellen teneinde de 

ministers te ontlasten 

ten aanzien van het 

door hen gevoerde 

financieel beleid en 

beheer. 

 

132 Landsverordening 
tot herstel van een 
wetstechnische 
omissie in de 
Landsverordening 
van de 26e juni 
2017 houdende 
wijziging van de 
Sanctielandsverord

1. Aanbieding d.d. 20/09/19 
2. Ontwerp d.d. 20/09/19 
3. Memorie van Toelichting  
d.d. 20/09/19 
4a. Advies Raad van Advies d.d. 
20/09/19  
4b. Nader rapport d.d 20/09/19 
4c. Oude versie van  het 
Ontwerp en de Memorie van 

Staten moeten 

verslag uitbrengen 

Regering Met dit ontwerp wordt 

voorgesteld een 

wetstechnische 

omissie te herstellen in 

de Landsverordening 

houdende wijziging 

van de 

Sanctielandsverordeni
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ening ter uitvoering 
van aanbeveling 6 
van de Financial 
Action Task Force 
om zonder 
vertraging de 
beperkende 
maatregelen te 
implementeren en 
enkele 
wetstechnische 
aanpassingen  

Toelichting d.d. 20/09/19 
 

ng ter uitvoering van 

aanbeveling 6 van de 

Financial Action Task 

Force om zonder 

vertraging de 

beperkende 

maatregelen te 

implementeren en 

enkele wetstechnische 

aanpassingen.  

133 Landsverordening 
tot wijziging van 
het Wetboek van 
Strafrecht in 
verband met de 
verhoging van de 
maximumstraf voor 
verkrachting, de 
introductie van een 
zedendelinquenten 
register en de 
introductie va de 
mogelijkheid tot 
afbreking van 
zwangerschap als 
gevolg van 
verkrachting 

1. Aanbieding d.d. 7/11/19 
2. Ontwerp d.d. 7/11/19 
3.Memorie van Toelichting  d.d. 
7/11/19 
4. Advies Raad van Advies d.d. 
20/12/19 
 

Initiatiefnemer dient 

reactie in te dienen 

- Tamara 

E. 

Leonard 

Dit ontwerp beoogt de 

maximum 

gevangenisstraf voor 

verkrachting te 

verhogen in verband 

met de impact dat de 

daad op het slachtoffer 

enerzijds heeft en het 

afschrikeffect dat een 

hoge straf anderzijds 

kan hebben, een 

register te 

introduceren waarin 

persoonsgegevens van 

veroordeelden wegens 

zeden delicten staan 

vermeld opdat een 

ieder hier kennis van 

kan nemen, en de 

mogelijkheid te 

introduceren voor de 

afbreking van 

zwangerschap als 

gevolg van 

verkrachting of 

vanwege andere 

ernstige medische 

redenen onder 

gecontroleerde 

omstandigheden.  

 

134 Landsverordening 
tot wijziging van de 
Landsverordening 
tot vaststelling van 
de begroting van 
Sint Maarten voor 
het dienstjaar 2019 
in verband met het 
verhogen van de 
begrotingen van 
bepaalde jeugd en 
sociale 

1. Aanbieding d.d. 18/11/19 
2. Ontwerp d.d. 18/11/19 
3.Memorie van Toelichting  d.d. 
18/11/19 
4. Advies Raad van Advies d.d. 
20/12/19 
 

Initiatiefnemer dient 

reactie in te dienen 

- Silveria 

E. 

Jacobs  

Dit ontwerp beoogt de 

begroting voor het 

dienstjaar 2019 te 

wijzigen. Dit ontwerp 

stelt voor in de 

gewone dienst 

uitgaven de 

financiering te 

verhogen op het 

gebied van de 

uitvoering van jeugd 
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*Van deze ontwerpen ontbreken (bepaalde) stukken in het archief. 

**Deze ontwerpen van Nederlands-Antilliaanse origine zijn op grond van additioneel artikel IV van de Staatsregeling door 

de Staten van Sint Maarten overgenomen. 

 

programma’s 
(Eerste Suppletoire 
begroting 2019) 

en sociale prgramma,s 

die vallen onder 

verschillende 

afdelingen en uitgaven 

posten van het 

Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur, 

Jeugd en Sport en het 

Ministerie van Justitie 

door fondsen 

gereserveerd onder 

het Ministerie van 

Financiën over te 

hevelen naar 

bovengenomede 

Ministeries. 


