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Achtergrond

W
ij Willem-
Alexander, bij
de gratie Gods,
koning der
Nederlanden,

prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz. Op de voordracht van
onze minister van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties
van 16 oktober 2014, nr. 2014-
0000552050, overwegende, dat
het wenselijk is de gouverneur
van Sint Maarten een aanwij-
zing te geven tot het aanhouden
van de vaststelling van de lands-
besluiten tot benoeming van
ministers en de minister-presi-
dent totdat onderzoek is gedaan
naar de benoembaarheid van de
voorgedragen kandidaat-mi-
nisters, kandidaat-minister-
president en kandidaat-Gevol-
machtigde minister;
gelet op de artikelen 15 en 21
van het Reglement voor de
Gouverneur van Sint Maarten; 
Artikel 10 van het Statuut voor
het Koninkrijk in acht genomen
zijnde;
hebben goedgevonden en ver-
staan:

Artikel 1 
De gouverneur van Sint Maar-
ten houdt de vaststelling van de
landsbesluiten tot benoeming
van ministers en de minister-
president na de Statenverkiezin-
gen van 2014, aan totdat onder-
zoek is gedaan naar de benoem-
baarheid van de voorgedragen
kandidaat-ministers, kandidaat-
minister-president en kandi-
daat-Gevolmachtigde minister.
Doel van het onderzoek is om te
kunnen beoordelen of er vol-
doende waarborgen voor de
integriteit van de kandidaat
aanwezig zijn en daarmee geen
beletsel bestaat voor de benoe-
ming van een kandidaat.

Artikel 2 
1. De gouverneur doet onder-
zoek naar de kandidaten die
toestemming hebben gegeven

voor onderzoek door of namens
de gouverneur aan de hand van
een door de gouverneur vastge-
steld formulier.
2. Het onderzoek heeft betrek-
king op kandidaten die daarmee
hebben ingestemd.
3. De instemming houdt tevens
in dat de kandidaat ermee in-
stemt dat derden wordt
gevraagd om informatie te ver-
strekken die voor het onderzoek
van belang is.
4. De gouverneur maakt bij het
onderzoek gebruik van door
onze minister van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties
ter beschikking gestelde des-
kundigen.

Artikel 3 
Het onderzoek omvat het in-
winnen van inlichtingen over de
kandidaten die redelijkerwijs in
verband te brengen zijn met de
integriteit van deze kandidaten,
onder meer bij de procureur-
generaal en de
Veiligheidsdienst Sint Maarten,
en verificatie van de door de
kandidaat verstrekte inlichtin-

gen. Die inlichtingen hebben in
elk geval betrekking op onge-
bruikelijke transacties, de zake-
lijke en financiële belangen van
de kandidaat en zijn gezinsle-
den, functies en nevenfuncties
en nevenwerkzaamheden.

Artikel 4 
De gouverneur informeert de
Raad van Ministers van het
Koninkrijk over de uitvoering
van de aanwijzing, voordat hij
een beslissing neemt over de
vaststelling van een landsbesluit
tot benoeming van een
minister, minister-president of
Gevolmachtigde minister. 

Artikel 5 
Dit besluit treedt in werking
met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van de
Staatscourant waarin het wordt
geplaatst. Het geldt tot de eerst-
volgende verkiezingen van de
Staten.

Onze minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksre-
laties is belast met de uitvoering

van dit besluit dat met de daar-
bij behorende nota van toelich-
ting in de Staatscourant en het
Afkondigingsblad van Sint
Maarten zal worden geplaatst. 

Den Haag, 17 oktober 2014

Willem-Alexander

De minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

Nota van toelichting
Algemeen 
Deze aanwijzing strekt ertoe te

borgen dat de gouverneur alvo-
rens tot ondertekening van
benoemingsbesluiten van mi-
nisters, minister-president en
Gevolmachtigde minister over
te gaan onderzoek doet naar
hun benoembaarheid alsmede
hem ten behoeve van dit onder-
zoek instrumenten en onder-
steuning te verschaffen. Doel
van het onderzoek is om te
kunnen beoordelen of er vol-
doende waarborgen voor de
integriteit van de kandidaat
aanwezig zijn en daarmee geen
beletsel bestaat voor de benoe-
ming van een kandidaat. Zo
verzekert de Koninkrijksrege/

Gewraakte aanwijzing

De aanwijzing van de Rijksministerraad (RMR) aan de gouverneur van Sint
Maarten van afgelopen vrijdag werd gisteren in de Staatscourant - de officiële
uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 - gepubliceerd.
Hieronder publiceert het Antilliaans Dagblad de integrale tekst van het ‘Besluit
van 17 oktober 2014, houdende aanwijzing aan de gouverneur van Sint
Maarten tot het aanhouden van de vaststelling van de landsbesluiten tot
benoeming van ministers en de minister-president totdat onderzoek is gedaan
naar de benoembaarheid van de voorgedragen kandidaat-ministers, kandidaat-
minister-president en kandidaat-Gevolmachtigde minister’.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald
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De vergaderingen vinden plaats in de Trêveszaal in het gebouw van het ministerie van Algemene Zaken aan het Binnenhof in Den Haag. 
FOTO RAL ROLETSCHEK


