Vogens artikei 53, tweede lid, van de Staatsregeling van Sint Maarten warden bj
landsverordening regels gesteld trr bevordering van een evenwichtig en veran.twoord
verkiezingsvedoop. In dit verband dient deze ontwerpIan.dsverordening registratie en•
financiën politiek partijen te warden gezien. Deze regeling staat in nauw verband met de
Kie.sverordening. Beide verordeningen dienen dan ook in samenhang te warden bezien (zie
hierover nader de toelichting op de artikelen 22 en 24).
Het onderhavige ontwerp heeft twcc doelstellingen. Ten eerste, het bevorderen van de
doorzichtige en democratische structuur van politieke partijen. Door de voorgestelde
invoering van de verenigingsvorm wordt aan de politieke partij in de wetgeving de
staatsrechtelijke functie toegekend die zij in de praktijk allang heeft, Hierdoor is bet
mogelilk ten aanzien van politieke partijen wettelijke regels te stellen die kunnen
waarborgen dat de inrichting en het functioneren van deze voor de parlementaire
democratic zo belangrijke organisaties een behoorlijke juridische en voor de burgers
doorzichtige en democratische structuur hebben. Hierbij is van belang dat een vereniging
leden kent die op democratische wijze door stemming hun inbreng hebben in bet beleid
van de vereniging.
Ten tweede, bet bevorderen van de integriteit van politieke partijen, het voorkomen van
(de schijn van) belangenverstrengeiing en het bevorderen van een evenwichtig en zuiver
poiitiek proces. Met name excessief hoge giften aan kandidaten of partijen houden een
risico in van belangenverstrengeling. Daarom vordt voorgesteld am excessief hoge giften
geheel te verbieden, Op deze wijze wordt tevens een evenwichtig verkiezingsverloop
bevorderd

aangezien

de

geiden

die

partijen

mogen

ontvangen

voor

de

verkiezingscampagne warden genormeerd.
Si) bet opstellen van het ontwerp is geput nit de aanbevelingen van het rapport
“Konfiansa” van het Bureau Constitutionele Zaken (1999) opgesteld in opdracht van de
regering

van

de

Nederlandse

Antiiien.

Tevens

zbn

onderdelen

ontieend

aan

de

Landsverordening politieke partlien van Aruba (A.B. 2001, 96).

Voigens artikel .31, eerste lid, van de Staatsregeling dient een beperking van een kiassiek
grondrecht

noodzakeiijk en

proportioned

te

zijn

en

is

zij

zo

specifiek rnogelijk

omschreven. Soortgeiijke elsen geiden ook op grond van bet eVRM. Dc noodzaak houdt In
dat er een gerecbtvaardlgd dod Is voor een beperidng. Gesteid kan worden dat de
verpllchte registratie als politleke partij een bepertdng opievert van bet passlef kiesrecht.
Die beperking wordt naar bet oordeei van bet Bestuurscoliege echter gerecbtvaardlgd door
bet tundamentele belang van een eerlljk vertoop van de verkiezingen. Siechts door de
wetteiijke voorgescbreven verenlgingsvorm kan, via de eisen waaraan de statuten dienen
te voldoen, worden gewaarborgd dat een poiltieke partij een bepaaide democratlsche
structuur heeft en voidoet aan bepaaide eisen van financléle versiaglegging. Door het aan
banden leggen van giften van partijen en kandidaten worden politieke partijen bovendien
een gelljke kans geboden op financleie middelen.
3. Financièle paragraaf
Aan de uitvoering van bet ontwerp zijn uiteraard voor politleke partijen, maar ook voor de
overheid financiele consequenties verbonden. Poiltieke partijen kunnen niet ianger
ongeiimiteerd giften ontvangen en dienen bij notarleie akte een vereniging op te richten
en een goede administratle bij te bouden. De eenmaiige kosten voor bet opzetten van de
verenigingsvorm door de notaris zijn beperkt. Voorts zel de overbeld een vergoeding
dienen te betalen voor de voorzltter, piaatsvervangend voorzitter, de dde teden en twee
piaatsvervangende leden van de Electorale Raad. De tet&e kosten voor vergoedingen
(presentlegeid en bijzondere vergoedingen) worden geschat op circa 75.000 Nat per jaar.
Dc vergoedingen worden voigens artlkel 1.2 blj iandsbesluit, boudende algemene
maatregeien vastgesteld. Dc kosten komen ten taste van de begroting van Algemene
Zaken. Dear steat tegenover dat de opiegging van een dwangsom opbrengsten genereert
die in de iandskas vloeien. Dc omvang daarvan is niet bekend.
4. Bljzonder deel
Het ontwerp Is opgebouwd ult een aantal paragrahn. Dc cents paragraaf betreft de
aigemene bepalingen. In de tweede paragraaf is de Electoraie Raad opgenomen. Dc derde
paragraaf betreft de registratle van de poiltieke partijen. Dc vierde en vijfde paragraaf
betrefbn de flnancleie administratie van en de giften aan poiiueke partijen en kandidaten.
Dc zesde paragraaf betreft bet toezlcht op de politleke partijen wat betreft de tlnanclën,
de zevende paragraaf betreft het bestuurlijke sanctlestelsei en de achtste paragraaf
betreft de geheimhoudingspllcht. De Iaatste paragreaf bevat slotbepaiingen.
Artikei 1 betreft de definities van begrippen die veeivuidig In bet ontwerp worden gebruikt.
De definitle van een politieke partlj staat natuurlijk centraal. Dc definitie is ruim
gehouden. Naast activiteiten gerlcht op bet ontwlkkeien van politieke denkbeelden en bet
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pofltiek activeren van burgers, behoort tot de e.ssenbële doelstellingen van ceo poiftieke
Dartij de de elnerning aan verkiezingen door het .stelien van kandidaten. Dc overige
definities spreken voor zich.
Artikel 2 bevat de kern van de regeng, Enkel politieke partijen die zijn geregistreerd dcor
de Electoraie Raad kunnen deelnernen aan de verkiezingen. Deze voorwaarde waarborgt
dat de voorziene regulering van politieke partijen ook daadwerkelijk wordt bereikt.
In paragraaf 2 regelen de artikelen 3 tot en met 13 de insteiling. samensteiling en
bevoegdheden van de Electorate Raad. Voor de bepalingen omtrent de Electorate Raad is
geput ult de Arubaanse regeling voor politieke partijen. In tegenstelNncj tot bet Arubaanse

model is de voorgesteide Electorate Raad onafhankelijk van de Staten en de regering. Dc
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transparantie zijn politteke partijen bevoegd een gemachttgde aan te wijzen die als

waarnemer kan optreden bij vergaderingen van de Electorate Raad, waarin de registratie
van de desbetreffende partij aismede de financtdn ervan, onderwerp van beraadstagtng en
besluitvorming zijn (zie verder artikel 18). Gelet op de taken van de Electorate Raad wordt
voorgesteld dat in ieder geval juridtsche en financiete kennis in de Electorate Raad is
aanwezig,
In paragraaf 3 is opgenomen op welke wijze de registratie van politieke partijen
plaatsvindt. Artikel 15 is hiervoor de kernbepaling. Dc politieke partij dient bij notariële
akte als vereniging te zijn opgericht. Gelet op de juridische structuur leent de rechtsvorm
van de ve.reniging zich bet beste ais vehikel voor cen democratisch proces.
Dc statuten dienen aan cen aantal cisen te voldoen. In dit ontwerp wordt aangegeven
weike onderwerpen in ieder geval in de statuten worden geregeld. Het betreft meer
algemene verenigingsrechtelijke onderwerpen en onderwerpen die met de specifieke
functie van cen politieke partij verband houden. Dc bepalingen omtrcnt de vereniging in
deze context doen natuurlijk geen afbrcuk aan de bcpaiingen van bet Burgerlijk Wetboek.
Artikei 16 bcpaalt dat bet verzoek tot registratic schriftelijk dient te gebeuren bij de
Elcc.torale Raad. Bclangrijk is bet tweede lid dat bepaalt dat de aanvraag tenminste zes
weken voor d.c kandidaatstelling voor de verkiezingen dient te zijn ingediend. Dc
tcrmijncn rondom de verkiezingen zoals onder ande.re de kandidaatstciling zijn geregeid in
de Kicsvcrordening,
Dc Electorate Raad beoordeett of ceo verzoek em registratie kan worden ingcwiliigd,
Nagcgaan wordt of er sprake is van cen poiitickc partij, of de verciste stukken in

deugdehjke vorm zijn ovsrqe!egd en of de statuten vcldoen can de in dit ontwerp
genoemde eisen,
Een aanvraaq dient voed to zijn. Artikei 19 stelt dccc ole. Eon voHedig verzoek betekent
dat afe stuKken eenoemd n arbkei 17 bj Oct verLoek meeter zn gevoegd
strakke Ojdsoicnning me met de besiuitvormin random de registratie is
hervoor een zwaarder heroen op de verzaeker warden aelegd

Geien de

emoeid. kan

Eon verzoek cci niet in

behandehng warden gonomen ais bet met voiledg is. Artikel 19, twerde lid, Ciedt dC
mogehjkheid voor herstel van stukken.

Artikel 18 bevat bepaingen omtrent de gemachtigde

Het verzaek voar registratm dient

tevens can te geven of een gemachtigde bij de Electorale Raad wordt verzocht, De rol van
de aemachtgde

s neeraelegd in artkeI

18, derde hd.

Indien de Electarale Raad

beraadslaagt en besiult omtrent de registratie van een palitieke partj en de financn
daarvan, dan is bet in bet kader van de apenheid en transparantie, wenselijk dat de
palitieke partlj direct kan vern emen weike overwegingen bi de besluitvorming een rol
spelen. Van beang hierbj is dat de gemachtigde enkel bevoegd is die vergaderingen waar
te

nernen waar de

eigen

politteke

partij

onderwerp van

beraadslaging

is.

Dit is

naadzakelijk in verband met de gedeeltelijke openbaarheid van de giften die can poiitieke
partijen warden gedaan.

Afwijzon van het verzaek kan op grand van artikel 19, derdo lid en artikel 20, tweede lid.
Tegen de afwijzing kan op grond van artikel 17 beroep warden ingesteld door de
betanghebbende bij hot Gerecht in eersto aanlog. Het Gerecht beslist in E.erste en enige

instantie, In het belang van een gedegen voorbereiding van de verkiezingen is het
naodzakelijk dat op korte termijn duidelijkhoid is omtrent hot wel of niet rogistreren van
een politieko partij. Een iangsloponde rochtspracedure draagt daar niet aan bij.
Artikol 21 regolt do wijziging van de registratie en sproekt vaar zich,
Artikol 22 regelt de intrekking van eon rogitratio, Introkking van do rogistratie van eon
palitioke partij vindt aileen piaats ale do partij daaram vraagt, do partij heoft opgehoudon
to bostaan, de statuten door wijziging niot moor aan do gestelde olsen voldoon of de
rechter do partil vervailon hoeft verklaard van haar haodanigheid van rechtspersoon.
logen eon beschikkin van do

%ectoralo Raad tat intrekking van do registratie of tot

schraoc’inq van do can duidinq ken boroo cordon. inaostoid bil hot Gorecht in eemte

Vogens arhkol 24 cordt do besiissno van ne Flontoralo Raa.d over eon vemoek tot

Als sluitstuk van de registratieregeling is in artikel 22 van de ontwerpKiesverordening
bepaaid dat afleen bij de Electorale Raad geregistr€erde partijen bij een verkiezing een
kandidatenlijst kunnen indknen. Dc inievering van de lijst geschiedt onder bijvoeging van
het bewijs van registratie bij de Electorale Raad als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van
de Landsverordening Registratie en financidn politieke partijen, aldus artikel 22 van de
ontwerpKiesvercrdening.
in paragraaf 4 worden de bepalingen gegeven voor de financiële administratie van
politieke partijen. Politieke partijen dienen transparant te functioneren, In een jaarverslag
moeten zij daartoe informatie geven over onderwerpen als bestuurssamensteiling, aantal
leden, hoogte van contributie en de verrichte activiteiten, Een financieel verslag moet
inzicht geven in de inkornsten, de uitgaven en de vermogenspositie van de partij. Aan dat
verslag dient een behoorlijke financiële administratie ten grondsiag te liggen. Jaarverslag
en financieel verslag worden aan de Electorale Raad gezonden. Dit orgaan is bevoegd de
juistheid van de financiële gegevens te controeren. Dc Electorale Raad zendt de
rapportages aan de Algemene Rekenkamer ter toetsing. Het jaarverslag en het financid{e
versiag liggen door tussenkornst van de Electorale Raad voor een ieder ter inzage.
Centraal bij deze bepalingen is de regeling voor de openbaarheid van giften. Artikel 28,
tweede lid gelezen in samenhang met artikel 28, eerste lid, onderdeel c, bepaalt dat enkel
giften van meer dan NAF, 5000,00 afkomstig anders dan van een natuurlijke persoon in

het jaarverslag en het financiële verslag worden opgenomen. Dit betekent dat giften van
minder dan NAF. 5000 gegeven door een onderneming of giften gegeven door natuurlijke
personen niet openbaar worden gemaakt.
Dc registratie bevat de hoogte van de gift, de datum en de naam van de gever, tenzij het
bedrijf bezwaar heeft gemaakt tegen vermelding van de naam. In dat geval wordt een
omschrijving geven van de categoric van instellingen waartoe de gever behoort. Voor
giften van natuurlijke personen wordt

voorshands

geen openbaarmaking voorgesteld.

Deze regeling is overgenomen uit de Nederlandse wet subsidiering polit.ieke partijen.
Artikelen 32 tot en met 42 opgenomen in paragraaf 5 betreffen specifieR de vorm van de
giften, de wijze waaro p deze aan een politieke partij of een kandidaat kunnen worden
gegeven en bet door de Electorale Ra•••ad hierop uit te oefe nen toezicht.
Artikel 32 bepa.alt wat onder ee.n gift moet worden verstaan. Dit artikel ondervangt dat
giften ook anders dan in geld kunnen worden gegeven.
Politieke partijen, en in verkiezingsperioden ook de kandidaten, moeten alle giften
registreren. Dc inrichting van bet register is opgenomen in artikel 34. Dod

van de

registratie is de Ek.ctorale Raad in staat te stelien te controleren of geen giften boven het
wettelijke maximum zijn ontvangen (zie hiema),
In de registratie wordt van elke gift de naam van de gever, het bedrag en de datum
vermeid. Ook leveranties en diensten die de partij ontvangt en waartegenover geen
evenredige tegenprestatie staat, worden beschouwd als gift. Elk jaar wordt de door een
partij over het voorafgaande jaar bijgehouden registratie nar de Electorale Raad
gezonden. Dc Raad is g. houden de juistheid van de opgaven te controle ren met behuip
van de Algemene Rekenkamer, Om de be•trouw baarheid van de registratie te bevorderen
worden giften boven de NAF 5.OOO, niet in contanten ontvangen.
Een persoon, bedrijf of instelling mag in een jaar aan een partij in totaal ten hoogste NAF
schenken.

3O.OOO,

Giften

m.ogen

alleen

worden

gedaan

door

kiesgerechtigde

ingezetenen, niet Nederlandse ingezetenen die tenminste vijf jaar in Sint Maartenwonen
en in Sint Maarten gevestigde bedrijven en maatschappeiijke organisaties. Giften in
contant geld zijn verboden indien zij een bedrag van NAF 5.OOO, te boven gaan terwijl
anonieme giften niet zijn toegestaan. Daarnaast mag een persoon, bedrijf of instelling in
een jaar aan een kandidaat van een partij in totaal ten hoogste NAF °°°r
20 schenken,
Dit onderscheid, waarbij partijen worden bevoordeeld ten opzichte van kandidaten, is
gemaakt omdat het systeem is gebaseerd op politieke partijen. Reden voor deze lim•itering
is dat

bij

giften

van

NAF

3O.OOO,

of meer

per jaar,

een

groter risico

voor

belangenverstrengeling bestaat. Dc omvang van een gift van een persoon, bedrijf of
instelling aan een politieke partij en de kandidaten van de politieke partijen mogen
gezamenlijk een bedrag van Naf 5O.OOO,’ per jaar niet te boven gaan. Dit is gedaan om te
voorkomen dat door giften aan bijvoorbeeld meerdere kandidaten op een lijst de beoogde
beperking van de omvang van giften wordt omzeild.
in artikel 35, tweede lid, is tevens opgenomen dat er geen giften worden aangenomen van
rechtspersonen waarin bet Land een financieel belang heeft. Zij het via het zijn van
aandeelhouder of subsidieverlener. Overwogen kan worden om ten behoeve van de
transparantie en

het voorkomen van elke schijn van belangenverstrengeling, ook

rechtspersonen uit te sluiten die een andere geldelijke relatie met bet Land hebben, zoals
bijvoorbeeld leveranciers van goede.ren of diensten.
Artikel 36 voorziet te voorkomen dat door het ge bruiken van tussen(rechts)personen de
voorschriften

van

deze

verordening

en

zodoende

het

ye rkiezingsproces

worden

ondermijnd.
Artikel 38
Dc Electorale Raad kan aan de Aigemene Rekenkamer verzoeken een onderz.oek te
verrichten naar de financidle opgaven van ceo politieke partij gedaan op basis van artikel
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Eon eanonmiseerde samenuatDn

can do onderzoeksrapporton can do 3iemene

Rekermarrer mqer voor eon odor bE do Electoralo Raad ter nnago.

in artikel 43

eon aidemene reaeng over toezcht cpgenomen. Do Eiectorae Raad kan

onderzooken of do nformatie verkregen van do pohtioke partijon joist is. Daartoe Lao do
Raad zich to aNon tijdo wenden tot do poNtioke partgen, hun kanddaten on do donoren
van potieko partijen. Do Raad kan om inlichtingen vragen over handelingen die met do in

deze landsvorordening goregoldo ondorworpen verband houden en Lan inzage in financiëlo

administraties verlangon. Fi hooft ook do bevoegdheid om ingezondon registraties van
ontvangen giften to controloron en zonodig nader to onderzoekon of eon partij de
goldende regois inzake de financiën van eon politieke partij in acht hooft gonomen.
Bij hot introducoron van eon niouwo rogoling is hot nodig ceo sanctiomochanismo in het

loven to roepon ten einde do naloving to bovorderen, Do artikelen 44 tot en met 52
strekken tot bostuursrochtolijko handhaving. Voorgostold wordt aan do Eloctoralo Raad do
bevoegdhoid to govon orn naar aanloiding van ovortroding van eon van do voorschrifton
uit paragraaf 4 eon last ondor dwangsom op to kunnen oggen. To donken valt aan eon
politieke partij die niet tijdig do rogistraties bij do Eloctorale Raad hooft ingezonden. Eon
last

onder dwangsom

is

goon

strafsanctio

die

loedtoevoeging

beoogt,

maar

eon

bestuurlijke sanctio, goricht op horstol, Voorts is artikel Si do rnogelijkheid opgonomon tot
hot invordoron van do dwangsom bij dwangbovol. Ook zEn aan de Electorale raad onigo
toozichtbevoegdhodon vorleend, zoals eon medewerkingsplicht (artikel 43).
Tenslotte is hot noodzakelijk om bij ovortreding van enkeie voorschriften tovens to
voorzien ci strafrocnteNjko handhaving, bvoorbeold overtredng van bet verbod om eon
gt van coven NoF 5000.- te doen of to aarvaardon (zie artikei54.

Bij dit soort

bopaingon bodt eon iast onder dwangsorn immers peon soeaas. Do strafbare feiton zEn
overtrodingen die kunnen ioidon tot hechtenis van drio maandon en eon goldboete van
10000 NAF, T
evens kan door do strafrochtor na eon voroordeing ais bhkomonde straf do
rntZettncr cit bet kiesrecht of rot bet arnbt van minister worden ooqoieqd (artikei. 54,

In arbkoi 53 is. beoaaid dat oen
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ovmiegt dat. hit riot booSt gohande.c

in strild root dezo iandsverordoning. i.ndion, die

vorarng acbterat onjuist biilkt. Lan dit eventuoei ioiden tot stratrechteiijke vervoicang
Viog005 traurle. Eenzoifde voroiicbtino is- ogg000men vu or do zo-juist bonoemde minister.
In cocci devorvoiqinq roegens fraudo ieidt tot voororoice tiechtenis of voroordelino. wordt
betrokkene on grond van do a rtikeien 36 en .50 van de Staatsreoeiing c n
p escho rot,
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bevat

van

overgangsregeling.

Indian

binnen

zes

maanden

na

dv

inwerkinatreding van dze iandsverardening kandidaatsteiiing voor dv verkiezing van dv
laden van dv Staten plaatsvindt. biUft bij die verkiezing dv Landsverordening registratie en
financid n politieke partijen, met uitzondering van paragraaf 2, buiten toepassing en gelden
dv bepalingen van dv Kiesvvrordening waarbij in plaats van Electorale Raad wordt
gelezen: centraal sternbureau, Dit i.s nodig omdat dv landsvvrordening voor politieke
partijen uitvoeringsiasten m evbrvngt, onder meer dv oprichting bij nota ridle aktv ais
vvrvniging. Dv Arubaanse Invovringsvvrordvning Landsverordening van politieke partijen
(AB. 2001, 100) bevat venzelfde ovvrgangsregeling.
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