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Achtergrond

ring dat de gouverneur over
voldoende informatie beschikt
om te kunnen beslissen of hij
de voorgedragen benoemings-
besluiten kan ondertekenen (als
landsorgaan) dan wel dat hij
deze niet vaststelt (als Konink-
rijksorgaan). Sint Maarten is
een autonoom land binnen het
Koninkrijk der Nederlanden.
Het land dient zorg te dragen
voor het verwezenlijken van de
fundamentele menselijke rech-
ten en vrijheden, rechtszeker-
heid en deugdelijk bestuur,
zoals is vastgelegd in artikel 43,
eerste lid, van het Statuut voor
het Koninkrijk. Autonomie
houdt in dat Sint Maarten ge-
heel zelf verantwoordelijk is
voor de deugdelijkheid van
bestuur en dus ook de inte-
griteit van zijn ministersploeg.
De Koninkrijksregering acht
deze aanwijzing geboden, onder
andere gelet op het rapport dat
op basis van een koninklijk
besluit is uitgebracht aan de
gouverneur (‘Integrity inquiry
into the functioning of the go-
vernment of Sint Maarten’) en
het rapport van de Commissie
Integer Openbaar bestuur
(‘Doing the right things right’)
aan de landsregering. Uit deze
rapporten, waarvan de aanbeve-
lingen door de regering van
Sint Maarten zijn onderschre-
ven, kan worden afgeleid dat
sprake is van ongewenste belan-
genverstrengeling en misbruik
van macht op alle niveaus en bij
cruciale instellingen van het
openbaar bestuur van Sint
Maarten. Onder meer om uit te
sluiten dat sprake is van onei-
genlijke beïnvloeding van en
door ministers van Sint Maar-
ten en om te voorkomen dat op
voorhand twijfels bestaan aan
hun geloofwaardigheid en inte-
griteit, ziet de Koninkrijksrege-
ring reden te verzekeren dat
voldoende onderzoek plaats-
vindt naar de benoembaarheid
van de kandidaat-ministers,
kandidaat-minister-president en
kandidaat-Gevolmachtigde
minister.

De regelingen van 
Sint Maarten 
Sint Maarten beschikt over
eigen regels met betrekking tot
de benoeming en de daartoe te
volgen procedure van kandi-
daat-ministers, kandidaat-mi-
nister-president en kandidaat-
Gevolmachtigde minister. Deze
zijn verspreid in de Staatsrege-
ling, de Landsverordening inte-
griteitbevordering en het Be-
sluit benoemingsprocedure
kandidaat-ministers en kandi-
daat-Gevolmachtigde minister.
Het onderzoek houdt kort ge-
zegd in een justitieel anteceden-
tenonderzoek, naslag door de
veiligheidsdienst van Sint Maar-

ten en indien het overleg tussen
formateur en kandidaat daartoe
leidt, ook een medisch onder-
zoek. Op grond van de Lands-
verordening integriteitbevorde-
ring moet de minister zelf, kort
na zijn benoeming, informatie
verstrekken over zijn eigen
nevenwerkzaamheden, zake-
lijke belangen en vermogensbe-
standdelen en die van zijn part-
ner. Bovendien dient hij infor-
matie te verstrekken over de
zakelijke belangen en overige
vermogensbestanddelen van de
kinderen. Overigens moet be-
trokkene ook binnen dertig
dagen na afloop van het mi-
nister(president)schap informa-
tie verstrekken. De minister-
president beslist welke zakelijke
belangen, nevenfuncties en
nevenwerkzaamheden onge-
wenst zijn bij een minister-
schap. De minister in kwestie
dient in dat geval voorzieningen
te treffen of zijn nevenfunctie
en nevenwerkzaamheden neer
te leggen. Waar het de minister-
president betreft, verstrekt hij
de informatie aan de Raad van
Advies die ook beslist welke
zakelijke belangen, nevenfunc-
ties en nevenwerkzaamheden
ongewenst zijn bij een minister-
presidentschap. Voorts mag een
minister niet deelnemen aan
besluitvorming in de minister-
raad over zaken die zijn neven-
werkzaamheden en nevenfunc-
ties raken of over zaken die zijn
zakelijke belangen of familiele-
den raken. Op het niet-nako-
men van deze verplichtingen uit
de Landsverordening integriteit-
bevordering staat een gevange-
nisstraf van ten hoogste drie
jaar.

Wat voegt dit 
koninklijk besluit toe? 
Het koninklijk besluit verzekert
dat de gouverneur vóór de be-
noeming kan beschikken over
alle informatie uit bovenstaande
onderzoeken. Voorts legt de
gouverneur aan de kandidaten
een vragenformulier voor. In-
vulling door de kandidaten
betekent dat zij instemmen met
onderzoek ter zake door de
gouverneur en de door hem
ingeschakelde deskundigen. De
vragen op het formulier hebben
onder meer betrekking op ver-
schillende facetten van hun
persoonlijke leven die relevant
zijn voor de beoordeling van
hun integriteit, zoals zakelijke
en financiële belangen en onge-
bruikelijke transacties. Informa-
tie kan worden gevraagd aan
derden en door derden worden
geverifieerd.

Het onderzoek 
Al met al wordt een veelomvat-
tend onderzoek beoogd die elke
kandidaat-minister, kandidaat-

minister-president en kandi-
daat-Gevolmachtigde minister
onderwerpt aan een onderzoek
waartoe behoren justitieel
onderzoek, een fiscaal onder-
zoek, een onderzoek naar onge-
bruikelijke transacties en ande-
re zaken die verband houden
met de integriteit die van een
(Gevolmachtigde) minister of
minister-president verwacht
mag worden. De gouverneur
stelt ten behoeve van dit onder-
zoek een door de kandidaat in te
vullen vragenformulier vast met
vragen die zien op de diverse
aspecten van het onderzoek.
Ten behoeve van de opstelling
van dit vragenformulier en bij
het onderzoek zelf wordt de
gouverneur bijgestaan door
deskundigen die de minister
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties hem ter
beschikking stelt. Deels is infor-
matie al bekend bij de gouver-
neur op grond van het Besluit
benoemingsprocedure kandi-
daat-ministers en kandidaat-
Gevolmachtigde minister. Daar-
naast is artikel 24 van het Regle-
ment voor de Gouverneur van
Sint Maarten onverkort van
toepassing. Dit bepaalt dat de
landsorganen op verzoek van de
gouverneur hun medewerking
bij de uitoefening van de aan de
gouverneur in dit reglement
toegekende bevoegdheden ver-
lenen en dat de onder de lands-
organen ressorterende diensten
en ambtenaren daartoe ten
dienste van de gouverneur
staan. De Raad van Ministers
van Sint Maarten dient dus de
gouverneur alle inlichtingen te
verstrekken die de gouverneur
voor de uitoefening van zijn
taken op grond van dit besluit
nodig acht.

Juridische grondslag 
Landsbesluiten worden op
grond van artikel 40 van de
Staatsregeling van Sint Maarten
ondertekend door de gouver-
neur en een of meer ministers.
Indien de gouverneur een
landsbesluit in strijd acht met
het Statuut, een internationale
regeling, een rijkswet of een
algemene maatregel van rijks-
bestuur, dan wel met belangen,
waarvan de verzorging of waar-
borging aangelegenheid van het
Koninkrijk is, stelt hij de lands-
verordening niet vast (artikel 21
van het Reglement voor de
Gouverneur van Sint Maarten).
Met dit besluit geeft de Konink-
rijksregering een aanwijzing
aan de gouverneur op basis van
artikel 15 van het Reglement
voor de Gouverneur van Sint
Maarten, op welke wijze hij met
de bevoegdheid die artikel 21
van genoemd reglement hem
als Koninkrijksorgaan geeft,
dient om te gaan. De bevoegd-
heid te beslissen over al dan

niet vaststelling van het lands-
besluit blijft bij de gouverneur.
Deze beslissing dient hij alleen
aan te houden in afwachting
van het door hem in te stellen
onderzoek.

Na het onderzoek 
De gouverneur informeert de
Raad van Ministers van het
Koninkrijk over de uitvoering
van het onderzoek voordat hij
een beslissing neemt over de
vaststelling van een landsbesluit
tot benoeming van een minister
of minister-president. De gou-
verneur informeert de minister-
raad van het Koninkrijk tevens
wanneer een kandidaat niet
heeft ingestemd met het onder-
zoek. De Koninkrijksregering
gaat ervan uit dat de gouverneur
in elk geval niet tot onderteke-
ning van een benoemingsbe-
sluit zal overgaan, indien de
kandidaat niet heeft ingestemd
met het onderzoek of indien er
zekerheid bestaat over de onbe-
noembaarheid respectievelijk
twijfels zijn aan de benoem-
baarheid van een kandidaat.
Artikel 21 van het Reglement
voor de Gouverneur van Sint
Maarten bepaalt dat indien de
gouverneur een landsbesluit
niet vaststelt wegens strijd met

het Statuut, een internationale
regeling, een rijkswet of een
algemene maatregel van rijks-
bestuur, dan wel met belangen,
waarvan de verzorging of waar-
borging aangelegenheid van het
Koninkrijk is, hij de Konink-
rijksregering hiervan in kennis
stelt. Vervolgens zal de Konink-
rijksregering, de Raad van State
van het Koninkrijk gehoord,
moeten beoordelen of de gou-
verneur terecht heeft geoor-
deeld dat de gestelde strijd be-
staat. Indien de Koninkrijksre-
gering het oordeel van de
gouverneur onderschrijft, kan
het landsbesluit niet tot stand
komen en kan een nieuwe
kandidaat-minister worden
gezocht en onderzocht. Vervol-
gens zal de gouverneur volgens
dezelfde procedure beslissen of
hij de nieuwe kandidaat kan
benoemen. De Koninkrijksrege-
ring verwacht dat uitvoering van
deze aanwijzing ertoe zal bijdra-
gen dat een nieuw kabinet het
zelfreinigend vermogen van het
land met de uitvoering van
eerder genoemde rapporten zal
bevorderen.
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