Stand van zaken lijst ontwerp landsverordeningen
1 januari 2018
BEHANDELINGSF
ASE

NO.

TITEL

GEWISSELDE STUKKEN

003

Initiatieflandsveror
dening houdende
wijziging van Boek
7A van het
Burgerlijk Wetboek
(Landsverordening
eliminering
oneigenlijk gebruik
van
arbeidsovereenkom
sten)
(Zittingsjaar 20102011-003)

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

Initiatieflandsveror
dening tot
invoering van
regels en tot
wijziging van de Eilandsverordening
ste
van de 26 juli
2010 houdende
regels omtrent de
verlening van een
concessie voor de
opwekking en
levering van elektriciteit
(Verordening
electriciteitsconcessie) AB 2010 Nr.
27, ter bevordering
van een doelmatig
gebruik en
beheersing van de
kosten van energie
(Zittingsjaar 20112012-024)

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

Initiatieflandsveror
dening tot wijziging
van de
Logeergastenbelast
ingverordening Sint
Maarten
(Zittingsjaar 20112012-027)

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. Reactie d.d. 24/10/13

Staten moeten
verslag uitbrengen

024

027

Staten moeten
verslag uitbrengen

OP INITIATIEF
VAN
-

-

-

-

OPME
RKIN
GEN

KORTE
OMSCHRIJVING

William V.
Marlin
George C.
Pantophlet
Lloyd J.
Richardson
Frans G.
Richardson
Hyacinth L.
Richardson
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.

Roy R.
Marlin
Petrus L. de
Weever
Patrick G.
Illidge

Deze ontwerplandsverordening strekt
ertoe regels in te
voeren en de Eilandsverordening van de
ste
26 juli 2010 (AB 2010
Nr. 27) houdende
regels omtrent de
verlening van een concessie 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.

Silvia V.
MeyersOlivacce
Johan E.
Leonard
Ruth A.G.
Douglass
Jules C.
James

Dit ontwerp strekt
ertoe de
tariefstructuur voor de
heffing van
logeergastenbelasting
ter zake van het
beschikbaar houden
van ruimten in een
onroerende zaak of

1

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 20122103- 033)

1. Aanbieding d.d. 11/04/13
2. Ontwerp d.d. 11/04/13
3. Memorie van Toelichting
11/04/13
4a. Advies Raad van Advies d.d.
25/04/13

Initiatiefnemers
dienen reactie in te
dienen

-

037

Initiatieflandsveror
dening tot instelling
van een Timeshare
Autoriteit (Sint
Maarten Timeshare
Authority
Ordinance)
(Zittingsjaar 20132014-037)

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

-

062

Landsverordening
tot wijziging van de
Landsverordening
administratieve
rechtspraak
(Zittingsjaar 20142015-062)**

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

Staten moeten
verslag uitbrengen

-

Regering

Frans G.
Richardson
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.

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.
Statennummer NA
3703
Dit ontwerp strekt
ertoe gelet op artikel
42, derde en vierde lid,
van de
Samenwerkingsregelin
g Nederlandse Antillen
en Aruba artikel 103

2

Dit ontwerp
is
overgenom
en door
Sarah A.
WescotWilliams.

van de Staatsregeling
van de Nederlandse
Antillen alsmede ter
bevordering van de
doelmatigheid en
doeltreffendheid van
de administratieve
rechtspraak wenselijk
is de Landsverordening
administratieve
rechtspraak op enige
punten te wijzigen.
064

065

Landsverordening
houdende
vaststelling van
regels inzake het
mediabeleid
(Medialandsverord
ening) (Zittingsjaar
2014-2015-064)**

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

Staten moeten
verslag uitbrengen

Initiatieflandsveror
dening tot wijziging
van het Wetboek
van Strafrecht van
de Nederlandse
Antillen
(Zittingsjaar 20142015-065)**

1. Aanbieding d.d. 02/04/15
2. Ontwerp d.d. 02/04/15
3. Memorie van Toelichting
02/04/15
4. Brief van initiatiefnemers
inzake status ontwerp d.d.
02/04/15
5. Advies verzoek aan Raad van
Advies d.d. 02/04/15
6. Brief aan MinJUS inzake
adviesverzoek aan andere
adviesinstanties d.d. 02/04/15
7. Brief van initiatiefnemers
inzake klacht ten aanzien van
de vertraging van het ontwerp
d.d. 02/04/15
8. Brief van PLKL inzake het
overnemen van het ontwerp
d.d. 02/04/15
9. Brief van MAN inzake het

Staten moeten
verslag uitbrengen

Regering

Statennummer NA
3222
Dit ontwerp strekt
ertoe te komen tot een
scheiding van de
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.

D.F. Martina
S.H. Inderson

Statennummer NA
2413
Dit ontwerp beoogt
het Wetboek van
Strafrecht van de
Nederlandse Antillen
te wijzigen ter verdere
verbetering van de
positie van het
slachtoffer van
strafbare feiten.

3

Dit ontwerp
is
geïnitieerd
door
Statenleden
van de
voormalige
Nederlands
e Antillen.

verzoek versnelling
behandeling van het ontwerp
d.d. 02/04/15
10. Brief van MAN inzake klacht
niet behandeling van het
ontwerp d.d. 02/04/15
11. Brief van MinJUS inzake
stand van zaken van het
ontwerp d.d. 02/04/15
12. Brief van MAN inzake het
wederom overnemen van het
ontwerp d.d. 02/04/15
13. Rappel advies verzoek aan
Raad van Advies d.d. 02/04/15
14. Rappelbrief aan MinJUS
inzake adviesverzoek aan
andere adviesinstanties d.d.
02/04/15
15. Brief MinJUS inzake advies
Raad van Advies d.d. 02/04/15
16. Voorlopig verslag d.d.
02/04/15

066

067

Initiatieflandsveror
dening tot wijziging
van het Wetboek
van Strafvordering
(Zittingsjaar 20142015-066)**

1. Aanbieding d.d. 02/04/15
2. Ontwerp d.d. 02/04/15
3. Memorie van Toelichting
02/04/15
4. Advies verzoek aan Raad van
Advies d.d. 02/04/15
5. Brief aan MinJUS inzake
adviesverzoek aan andere
adviesinstanties d.d. 02/04/15
6. Brief van MAN inzake het
verzoek versnelling
behandeling van het ontwerp
d.d. 02/04/15
7. Brief van MinJUS inzake
stand van zaken van het
ontwerp d.d. 02/04/15
8. Brief van MAN inzake het
wederom overnemen van het
ontwerp d.d. 02/04/15
9. Rappel advies verzoek aan
Raad van Advies d.d. 02/04/15
10. Rappelbrief aan MinJUS
inzake adviesverzoek aan
andere adviesinstanties d.d.
02/04/15

Staten moeten
verslag uitbrengen

Initiatieflandsveror
dening tot wijziging
van het Wetboek
van Strafrecht van
de Nederlandse
Antillen
(Zittingsjaar 20142015-067)**

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

D.F. Martina
S.H. Inderson

Statennummer NA
2414
Dit ontwerp strekt
ertoe het Wetboek van
Strafvordering te
wijzigen ter verdere
verbetering van de
positie van het
slachtoffer van
strafbare feiten.

D.A.S. Lucia
F. Metry
J.E. Abraham
J.R. Hassel
P. Attacho
Etc.

Statennummer NA
3016

Dit ontwerp
is
geïnitieerd
door
Statenleden
van de
voormalige
Nederlands
e Antillen.

Dit ontwerp
is
geïnitieerd
door
Statenleden
van de
voormalige
Nederlands
e Antillen.

Dit ontwerp beoogt
een bijzondere
regeling in te voeren
bij de toepassing van
de minimumstraf in
geval van het begaan

4

van een roofoverval
(zgn. atrako) waarbij
gebruikt is gemaakt
van een vuurwapen.
068

069

Initiatieflandsveror
dening tot
vaststelling van
regels met
betrekking tot de
verplichte stage
van het secundair
beroepsonderwijs
en Educatie
(Stageregeling SBO)
(Zittingsjaar 20142015-068)**

1. Aanbieding d.d. 02/04/15
2. Ontwerp d.d. 02/04/15
3. Memorie van Toelichting
02/04/15
4. Advies verzoek aan Raad van
Advies d.d. 02/04/15
5. Brief aan MinOCJS inzake
adviesverzoek aan andere
adviesinstanties d.d. 02/04/15
6. Brief van Voorzitter aan
initiatiefnemers inzake stand
van zaken ontwerp d.d.
02/04/15
7. Brief van Kamer van
Koophandel inzake ontwerp
d.d. 02/04/15
8. Brief van initiatiefnemers
inzake status ontwerp
betreffende adviezen Minister
Onderwijs d.d. 02/04/15
9. Rappelbrief aan MinOCJS
inzake adviesverzoek aan
andere adviesinstanties d.d.
02/04/15
10. Brief van MinOCJS inzake
adviezen d.d. 02/04/15
11. Brief van initiatiefnemer
inzake status ontwerp d.d.
02/04/15
12. Advies Raad van Advies d.d.
02/04/15
13. Aanbieding door MinOCJS
advies Raad van Advies d.d.
02/04/15

Staten moeten
verslag uitbrengen

Initiatieflandsveror
dening tot wijziging
van de
Landsverordening
toezicht trustwezen
(P.B. 2003, no. 114)
(Zittingsjaar 20142015-069)**

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

Staten moeten
verslag uitbrengen

G.H.E. Camelia
N.G. Navarro

Statennummer NA
3208
Dit ontwerp strekt
ertoe de stagiaire in de
gelegenheid wordt
gesteld om goede
beroepshouding en
beroepsvaardigheid te
ontwikkelen.

D.A.S. Lucia
F. Metry
P. Attacho
Etc.

Statennummer NA
3423
Dit ontwerp beoogt de
op 1 januari 2004 van
kracht geworden
Landsverordening
toezicht trustwezen
aan te passen en af te
stemmen op het
Rechtspersonenrecht
als gevolg van de
invoering per 1 maart
2004 van Boek 2 van
het nieuwe Burgerlijke
Wetboek (P.B. 2004,
no. 6) en teven de op

5

Dit ontwerp
is
geïnitieerd
door
Statenleden
van de
voormalige
Nederlands
e Antillen.

Dit ontwerp
is
geïnitieerd
door
Statenleden
van de
voormalige
Nederlands
e Antillen.

bepaalde punten door
de Raad van Advies bij
de totstandkoming van
de Landsverordening
toezicht trustwezen
gedane suggesties over
te nemen.
072

Initiatieflandsveror
dening tot wijziging
van de
Landsverordening
toelating en
uitzetting
(Zittingsjaar 20142015-072)

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 20142015-073)

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.

075

Initiatieflandsveror
dening tot wijziging
van artikel 50 lid 2
van de
Vergunningslandsv
erordening
(Landsverordening
aanpassing leeftijd
verkoop van
alcoholische drank
Vergunningslandsv
erordening)
(Zittingsjaar 20142015-075)

1. Aanbieding d.d. 22/07/15
2. Ontwerp d.d. 22/07/15
3. Memorie van Toelichting
22/07/15
4a. Advies Raad van Advies d.d.
04/11/15
4b. Reactie d.d. 12/12/16

Staten moeten
verslag uitbrengen

-

Silveria E.
Jacobs

Dit ontwerp beoogt
regelen vast te stellen
ter beperking van het
gebruik van
alcoholische drank
door jeugdige
personen en de inhoud
van de
Vergunningslandsveror
dening op een lijn te
brengen met de
inhoud van het
Wetboek van
Strafrecht.

076

Initiatieflandsveror
dening tot wijziging
van de
Kiesverordening en
de
Landsverordening
basis administratie
persoonsgegevens

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.
MarlinRomeo

Dit ontwerp strekt
ertoe de
Kiesverordening en de
Landsverordening
basisadministratie van
persoonsgegevens te
wijzigen teneinde

6

(Zittingsjaar 20142015-076)

onder meer het
kiesrecht uit te breiden
met bepaalde groepen
niet ingezetenen en de
procedures aangaande
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 20142015-078)

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.
MarlinRomeo

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 20142015-079)

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.

082

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

1. Aanbieding d.d. 02/12/15
Thans in Openbare
2. Ontwerp d.d. 02/12/15
Vergadering
3. Memorie van Toelichting
02/12/15
4a. Advies Raad van Advies d.d.
02/12/15
4b. Nader rapport d.d 02/12/15
5. Eindverslag d.d. 17/08/17
6. Nota naar aanleiding van het
verslag d.d. 04/12/17
7. Amendement lid S.A.
Wescot-Williams d.d. 05/12/17
8. Amendement lid T.E. Leonard

Regering

Dit ontwerp strekt
ertoe nieuwe regels te
stellen ten aanzien van
arbeidsovereenkomste
n en daartoe de
zevende titel A van
Boek 7A van het
Burgerlijk Wetboek te
vervangen door een
nieuwe titel 10,
getiteld

7

arbeidsovereenkom d.d. 05/12/17
sten (Zittingsjaar
2015-2016-082)
(dit ontwerp is eigenlijk op 13
november 2015
binnengekomen. De aanbieding
(no. 1) ontbrak echter en het
dossier is teruggestuurd naar
de Regering. Pas op 2 december
hebben de Staten het volledig
ontwerp wederom ontvangen).

Arbeidsovereenkomst,
in Boek 7 van dat
wetboek.

084

Landsverordening
tot wijziging van de
Landsverordening
ruimtelijke
ontwikkelingsplan
in verband met het
herinvoeren van
artikel 28a
(Zittingsjaar 20152016-084)

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
betreffende de
integriteit van de
(kandidaat-)
ministers
(Landsverordening
integriteit
(kandidaat-)
ministers)
(Zittingsjaar 20152016-085)

1. Aanbieding d.d. 20/01/16
2. Ontwerp d.d. 20/01/16
3. Memorie van Toelichting
20/01/16
4a. Advies Raad van Advies d.d.
12/04/16

Initiatiefnemer dient
reactie in te dienen

-

Van Hugh C.
de Weever

Dit ontwerp beoogt
transparantie te
bieden ten aanzien van
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

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.
WescotWilliams

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.

8

Staatsregeling
(Zittingsjaar 20152016-088)
090

Landsverordening
houdende
algemene regels
inzake de
bestuurlijke
handhaving van
wettelijke
voorschriften
(Landsverordening
bestuurlijke
handhaving)
(Zittingsjaar 20152016-090)

1. Aanbieding d.d. 05/08/16
2. Ontwerp d.d. 05/08/16
3. Memorie van Toelichting
05/08/16
4a. Advies Raad van Advies d.d.
05/08/16
4b. Nader rapport d.d 05/08/16
5. Eindverslag d.d. 25/10/17
6. Nota naar aanleiding van het
verslag d.d. 06/03/17 en
14/08/17

Gereed voor
openbare
behandeling

Regering

Dit ontwerp strekt tot
de vaststelling bij
landsverordening van
algemene regels van
bestuursrecht zoals
artikel 105 van de
Staatsregeling
voorschrijft.

097

Landsverordening
tot wijziging van de
Staatsregeling
vanwege het
uitbreiden van de
kring van
kiesgerechtigden
voor de Staten
(Zittingsjaar 20162017-097)

1. Aanbieding d.d. 21/09/16
2. Ontwerp d.d. 21/09/16
3. Memorie van Toelichting
21/09/16
4a. Advies Raad van Advies d.d.
21/09/16
4b. Nader rapport d.d 21/09/16

Staten moeten
verslag uitbrengen

Regering

Dit ontwerp beoogt de
kring van
kiesgerechtigden uit te
breiden voor de
verkiezing van de
Staten.

103

Landsverordening
tot vastelling van
de begroting van
het land Sint
Maarten voor het
dienstjaar 2018
(Landsverordening
begroting 2018)
(Zittingsjaar 20162017-103)

1. Aanbieding d.d. 30/08/17
2. Ontwerp d.d. 30/08/17
3. Memorie van Toelichting
30/08/17
4a. Advies Raad van Advies d.d.
30/08/17
4b. Nader rapport d.d
30/08/17
4c. Advies CFT d.d. 30/08/17

Staten moeten
verslag uitbrengen

Regering

Dit ontwerp beoogt
met inachtneming van
artikel 100, eerste lid,
van de Staatsregeling
van Sint Maarten de
begroting van het Land
voor het dienstjaar
2018 vast te stellen en
indien nodig deze
landsverordening
terugwerkende kracht
te verlenen tot en met
1 januari 2018.

*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.
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