Overzicht van amendementen 2010-2021
Laatste update: 1 november 2021
DATUM
NR.

TITEL

BESLISSING

INITIATIEFNE
MER(S)

OMSCHRIJVING

OPMER
KINGE
N

Zittingsjaar 2010-2011

01

22 maart
2012

Amendement
Carnival en
Pony League

Zittingsjaar 2011-2012
Ingetrokken
R.R. Marlin
P.L. de
Weever

Verlaging subsidie
Carnival met NAfl.
45.000 ten behoeve
van Pony League

OV 13

Gelden reserveren op
de Kapitaaldienst van
het Ministerie van
Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening,
Milieu en
Infrastructuur voor de
aankoop van Vorst
Estate

OV 8

Duidelijk tot
uitdrukking brengen
dat de
Integriteitskamer een
Sint Maartense
institutie wordt en dat
alle leden bij
landsbesluit dienen te
worden benoemd

OV 13

P.G. Illidge
Zittingsjaar 2012-2013
Zittingsjaar 2013-2014

01

27 januari
2015

Amendement
Vorst Estate

02

17
augustus
2015

Amendement
Integriteitska
mer als een
Sint
Maartense
institutie

Zittingsjaar 2014-2015
Aangenomen (V:
M.A. Lake
9, T: 5)

Aangenomen
(V:10, T:4)

T.E. Heyliger
F.A. Meyers
T.E. Leonard
M.A. Lake
L.J.
Richardson
J.E. Leonard

1

L.M. MarlinRomeo
V.H.C. de
Weever
F.G.
Richardson
Zittingsjaar 2015-2016
Ingetrokken
L.M. MarlinRomeo

01

10 maart
2016

Amendement
Neonatale
Screening en
Uitbraak
Preventie

Herverdeling van
gelden binnen
Ministerie VSA voor
neonatale screening
en uitbraakpreventie

OV 16

02

10 maart
2016

Amendement
VKS

Ingetrokken

L.M. MarlinRomeo

Herverdeling gelden
binnen Ministerie AZ
voor VKS

OV 16

03

10 maart
2016

Amendement
Politie

Ingetrokken

L.M. MarlinRomeo

Herverdeling gelden
binnen Ministerie van
Justitie voor Politie

OV 16

04

10 maart
2016

Amendement
marketing Sint
Maarten

Ingetrokken

L.M. MarlinRomeo

Herverdeling gelden
binnen Ministerie van
TEZVT voor marketing
Sint Maarten

OV 16

05

10 maart
2016

Amendement
uitvaart
kosten

Ingetrokken

L.M. MarlinRomeo

Herverdeling gelden
binnen Ministerie FIN
voor uitvaartkosten

OV 16

Wijziging enkele
bepalingen in
Landsverordening tot
wijziging van het
Burgerlijk Wetboek en
enkele andere
landsverordeningen in
verband met de
vervanging van de
zevende titel A van
Boek 7A door een
nieuwe titel 10 van

OV 7

Zittingsjaar 2016-2017

01

5
december
2017

Amendement
wijziging
enkele
bepalingen in
Landsverorde
ning tot
wijziging van
het Burgerlijk
Wetboek en
enkele andere
landsverorden
ingen in

Zittingsjaar 2017-2018
Vervangen door
S.A. Wescotgewijzigd
Williams
amendement

2

verband met
de vervanging
van de
zevende titel
A van Boek 7A
door een
nieuwe titel
10 van Boek 7
regelende
voorschriften
voor
arbeidsoveree
nkomsten
02

5
december
2017

Amendement
verlenging
moederschaps
verlof en
introductie
vaderschapsv
erlof

01

8 mei 2019

Amendement
Meldpunt
Ongebruikelijk
e Transacties

02

8 mei 2019

Amendement
definitie van
PEP en FATF
minimumnor
men

Boek 7 regelende
voorschriften voor
arbeidsovereenkomst
en

Vervangen door
gewijzigd
amendement

T.E. Leonard

Zittingsjaar 2018-2019
Aangenomen
F.A. Meyers
(V:12, T: 0)

Ingetrokken

F.G.
Richardson
R. Brison

Verlenging
moederschapsverlof
en introductie
vaderschapsverlof

OV 7

Wijzigingen in de
ontwerpLandsverordening
betreffende het
Meldpunt
Ongebruikelijke
Transacties met
betrekking tot
minimumnormen voor
het bestrijden van het
witwassen van geld en
terrorismefinanciering
en de rechtsvorm van
het Meldpunt
Ongebruikelijke
Transacties op Sint
Maarten
Wijzigingen in de
ontwerpLandsverordening ter
bestrijding van het
witwassen van geld en
terrorismefinanciering
met betrekking tot de
definitie van een PEP,

OV 27

OV 27

3

03

10 mei
2019

Amendement
definitie van
PEP en FATF
minimumnor
men

Ingetrokken

F.G.
Richardson
R. Brison

04

24 juni
2019

Amendement
pilot ontbijt
programma
Openbare
scholen

Aangenomen (V:8,
T:6)

T.E. Leonard

05

9 juli 2019

Gewijzigd
amendement
wijziging
enkele
bepalingen in
Landsverorde
ning tot
wijziging van
het Burgerlijk
Wetboek en
enkele andere
landsverorden
ingen in
verband met
de vervanging
van de
zevende titel
A van Boek 7A

Aangenomen (V:9,
T:3)

S.A. WescotWilliams

de minimumnormen
van de FATF en de
onnodige privileges
die aan de
verantwoordelijke
minister worden
gegeven
Wijzigingen in de
ontwerpLandsverordening ter
bestrijding van het
witwassen van geld en
terrorismefinanciering
met betrekking tot de
definitie van een PEP,
de minimumnormen
van de FATF en de
onnodige privileges
die aan de
verantwoordelijke
minister worden
gegeven
Herverdeling van
gelden van Ministerie
FIN naar Ministerie
OCJS voor pilot ontbijt
programma in
Openbare scholen
eerste helft schooljaar
2019-2020
Wijziging enkele
bepalingen in
Landsverordening tot
wijziging van het
Burgerlijk Wetboek en
enkele andere
landsverordeningen in
verband met de
vervanging van de
zevende titel A van
Boek 7A door een
nieuwe titel 10 van
Boek 7 regelende
voorschriften voor
arbeidsovereenkomst
en

OV 27

OV 28

OV 7,
Zittingsjaar
2017-2018

4

door een
nieuwe titel
10 van Boek 7
regelende
voorschriften
voor
arbeidsoveree
nkomsten
06

22
augustus
2019

Gewijzigd
amendement
verlenging
moederschaps
verlof en
introductie
vaderschapsv
erlof

Aangenomen
(V:12, T:0)

T.E. Leonard

01

10 oktober
2019

Amendement
verder
definiëren van
terrorisme,
terroristische
daden en de
financiering
van
terrorisme

02

10 oktober
2019

Amendement
om alleen te
voldoen aan
de
aanbevelingen
van de FATF

Ingetrokken

R. Brison

03

11 oktober
2019

Amendement
verder
definiëren van
terrorisme,
terroristische
daden en de
financiering

Ingetrokken

R. Brison

Zittingsjaar 2019-2020
Ingetrokken
R. Brison

Verlenging
moederschapsverlof
en introductie
vaderschapsverlof

OV 7,
Zittingsjaar
2017-2018

Verder definiëren van
terrorisme om ervoor
te zorgen dat het
binnen het justitiële
gedeelte duidelijk is
wat een terroristische
daad is, en in
samenhang daarmee,
de financiering van
terrorisme.
Dit amendement leidt
ertoe dat alleen
artikelen 1, 96, 119
t/m 177, 555 t/m/567,
579, 604, 612, 652
t/m/ 658 zullen
worden gehandhaafd
en zorgt ervoor dat
Sint Maarten voldoet
aan de FATF
aanbevelingen.
Voldoende definieren
van terrorisme om
ervoor te zorgen dat
het binnen het
justitiële gedeelte
duidelijk is wat een
terroristische daad is,

OV 2

OV 2

OV 2

5

van
terrorisme

04

11 oktober
2019

Amendement
inwerkingtredi
ng per artikel
of onderwerp
verschillend
vast te stellen

Vergadering
geschorst

S.A. WescotWilliams

05

6
november
2019

Amendement
om de
wijziging te
beperken tot
CRS, de
privacy
rechten van
burgers te
beschermen
en jaarlijks de
financiele
consequenties
in kaart te
brengen

Ingetrokken

R. Brison

en in samenhang
daarmee, de
financiering van
terrorisme.
Terwijl het invoeringsen overgangsrecht
wordt geregeld
middels de
inwerkingtreding per
landsverordening van
de Wetboek van
Strafvordering, moet
het verder ook
mogelijk zijn om per
artikel of onderwerp
de inwerkingtreding
verschillend vast te
stellen.
Dit amendement
heeft tot doel het
voorstel te wijzigen
zodat de bepalingen
van artikel 61 alleen
van toepassing zijn om
te voldoen aan de
CRS, te zorgen dat de
rechten van burgers in
het kader van de
landsverordening
bescherming
persoonsgegevens
niet worden
geschonden, en
ervoor zorgen dat de
Staten zich elk jaar
bewust is van de
financiele gevolgen
van het handhaven
van het CRS.

OV 2

OV 6,
Zittingsjaar
2018-2019

6

06

18 maart
2020

Amendement
om de Staten
te betrekken
bij
toekomstige
maatregelen
en de privacy
van personen
te
beschermen

Aangenomen
(V:13, T:0)

R. Brison

Dit amendment heeft OV 6,
tot doel om ervoor te Zittingsjaar
zorgen dat de Staten
2018-2019
betrokken worden bij
toekomstige
mandateringen dan
wel maatregelen die
voortvloeien uit
implementeren van de
CRS en dat de rechten
van burgers in het
kader van de
Landsverordening
bescherming
persoonsgegevens
worden beschermd.

07

20 maart
2020

Amendement
artikelen
Wetboek van
Strafvordering

Ingetrokken

R. Brison

Het uitgangspunt van
dit amendement is
hoofdzakelijk om
ervoor te zorgen dat
sommige artikelen die
niets hebben te
maken met de
aanbevelingen van de
FATF worden
gewijzigd of
verwijderd.

OV 2

Amendement
artikelen
Wetboek van
Strafvordering

Vergadering
geschorst

Het uitgangspunt van
dit amendement is
hoofdzakelijk om
ervoor te zorgen dat
sommige artikelen die
niets hebben te
maken met de
aanbevelingen van de
FATF worden
gewijzigd of
verwijderd.

OV 2

08

3 april
2020

C.A.
Buncamper

R. Brison
C.A.
Buncamper

7

09

27 april
2020

Amendement
spoedeisend
belang
begroting
2020

Aangenomen
(V:15, T:0)

C.A.
Buncamper
M.D. Gumbs
G.S. HeyligerMarten
W.V. Marlin
S.A. WescotWilliams

10

01

31 juli
2020

3 februari
2021

Amendement
bevoegdheid
nadere regels
toestemming
niet vereist

Amendement
rechttrekken
van enkele
(o.a.
grammaticale)
gebreken

Aangenomen
(V:14, T:0)

R.A. Peterson
M.D. Gumbs
R. Brison

Zittingsjaar 2020-2021
Zonder hoofdelijke R.A. Peterson
stemming
aangenomen

Dit amendement
heeft tot doel de
landsverordening
begroting 2020 met
spoed in werking te
laten treden zodat de
uitvoering van de
maatregelen uit het
Sint Maarten Stimulus
& Relief Plan zo
spoedig als mogelijk
kunnen worden
uitgevoerd.

OV 23

Dit amendement
heeft tot doel de
minister de
bevoegdheid te geven
nadere regels te
stellen omtrent de
vereiste toestemming
voor bepaalde werken
en werkzaamheden
ingevolgde artikel 28a
van de
Landsverordening.

OV 33

Dit amendement
beoogt enkele (o.a.
grammaticale)
gebreken in het
ontwerp tijdelijke
landsverordening

OV 09

8

covid-19
bezuinigingen
arbeidsvoorwaarden
overheidsdienaren
recht te trekken.
Dit amendement
beoogt de tijdelijke
verouderde benaming
van de infectieziekte
coronavirus disease
2019 te vervangen
met de nieuwe
correcte benaming,
welke in lijn is met
internationale
richtlijnen.
Dit amendement trekt
enkele grammaticale
gebreken in het
ontwerp recht.
Daarnaast vindt er een
herverdeling van
gelden plaats binnen
het Ministerie van
OCJS voor lokale
toernooien en
evenementen.

02

18 maart
2021

Amendement
correcte
benaming van
COVID-19

Zonder hoofdelijke
stemming
aangenomen

R. Brison

OV 10

03

28 juni
2021

Amendement
grammaticale
gebreken en
lokale
toernooien en
evenementen

Aangenomen
(V:12, T:1)

R.A. Peterson

04

29 juni
2021

Amendement
uitvoering
Monkey
Management
Project

Vervangen door
gewijzigd
amendement stuk
nr. 19

S.A. WescotWilliams

Herverdeling gelden
binnen Ministerie van
TEZVT en Ministerie
OCJS voor de
uitvoering van de
Monkey Management
Project.

OV 16
onder
agenda
punt 3

05

29 juni
2021

Amendement
bevordering
danskunst

Aangenomen
(V:12, T:1)

S.A. WescotWilliams

OV 16
onder
agenda
punt 3

06

29 juni
2021

Amendement
schoolmateria
al schooljaar
2021/2022

Aangenomen
(V:13, T:0)

A.J.G. Romou

Herverdeling en
gelden reserveren op
de gewone dienst
uitgaven van het
Ministerie van OCJS
voor de bevordering
van danskunst.
Herverdeling gelden
binnen Ministerie van
OCJS op openbare
scholen te voorzien

OV 16
onder
agenda
punt 3

OV 16
onder
agenda
punt 3
9

van nodigde
financiering om
voldoende
schoolmateriaal aan
te schaffen voor het
schooljaar 2021/2022.
07

29 juni
2021

Amendement
pilot ontbijt
programma
openbare
scholen

Aangenomen
(V:12, T:1)

A.J.G. Romou

08

29 juni
2021

Amendement
inspanningen
gebied
toerisme en
ondernemersc
hap

Vervangen door
gewijzigd
amendement stuk
nr. 15

R. Brison

09

30 juni
2021

Gewijzigd
amendement
inspanningen
gebied
toerisme en
ondernemersc
hap (ter
vervanging
van stuk nr.
14)

Aangenomen
(V:11, T:2)

R. Brison

10

30 juni
2021

Amendement
reparatie
Philipsburg
Marketplace

Vervangen door
gewijzigd
amendement stuk
nr. 18

R. Brison

Herverdeling van
gelden binnen het
Ministerie van OCJS
voor een pilot ontbijt
programma in
Openbare scholen
eerste helft schooljaar
2021-2022.
Herverdeling van
gelden van het
Ministerie van OCJS,
Ministerie van TEZVT,
Ministerie van Justitie,
en het Ministerie van
VSA met betrekking
tot inspanningen om
de economie te
versterken en
specifiek op het
gebied van toerisme
en ondernemerschap.
Herverdeling van
gelden van het
Ministerie van OCJS,
Ministerie van TEZVT,
Ministerie van Justitie,
en het Ministerie van
VSA met betrekking
tot inspanningen om
de economie te
versterken en
specifiek op het
gebied van toerisme
en ondernemerschap.
Herverdeling van
gelden binnen
kapitaaldienst van het
Ministerie TEZVT voor
de reparatie van de
PhilipsburgMarketplace

OV 16
onder
agenda
punt 3

OV 16
onder
agenda
punt 3

OV 16
onder
agenda
punt 3

OV 16
onder
agenda
punt 3

10

11

30 juni
2021

12

30 juni
2021

Gewijzigd
amendement
reparatie
Philipsburg
Marketplace
(ter
vervanging
van stuk nr.
16)
Gewijzigd
amendement
uitvoering
Monkey
Management
Project (ter
vervanging
van stuk nr. 9)

Aangenomen
(V:12, T:1)

R. Brison

Herverdeling van
gelden binnen
kapitaaldienst van het
Ministerie TEZVT voor
de reparatie van de
PhilipsburgMarketplace.

OV 16
onder
agenda
punt 3

Aangenomen
(V:12, T:1)

S.A. WescotWilliams

Herverdeling gelden
binnen Ministerie van
TEZVT en Ministerie
VROMI voor de
uitvoering van de
Monkey Management
Project

OV 16
onder
agenda
punt 3

11

