
MEMORIE VAN TOELICHTING Landsverordening uitzonderingstoestand

Algemeen

Onderhavig ontwerp strekt ot regPiiflg van de afkondiging, de handhavnq en
de onheff’ng van een Lntzonaer!ngstoestan•d, en tot vaststefling van de
hevoegdheden die door bet burgerlijk gezag kunnen worden toegepast
gedurende ecu uitzonderingstoestand.
Artikel 112 van de Staatsregeling van St. Maarten bepaalt dat ecu
uitzonderinostoestand kan worden afgekondigd ter handhaving van de
uitwendige of inwend!ge veiiighetd en de openbare orde. Dc term
utzondenngstoesrand geeft reeds can dat er sprake s van ecu stuatie
waarin het normale maatschappehjke leven geen doorgang kan vinden, Om
deze situatie te beheersen en te normaliseren kan het noodzakelijk zijn dat
bet burgerlijk gezag over bevoegdheden beschikt, waarover bet onder
normale omstandiqheden niet beschikt. Zoals ook uit artikel 112 bi1kt kunnen
qedurenae een uitzondenngstoestand ecu aanta grondrechten van de
burgers worden beperkt. Gezien bet ingrijpende karakter van een dergelilke
beperkmg is de grondsiag daartoe ook in de Staatsregeiing geegd.

Het on twerp in grote linen

Bij bet concipiëren van onderhavig ontwerp is onderscheid gemaakt tussen de
afkondigng van een uitzonderingstoestand en de toepassing van
noodwetgeving in ecu bepaaide maatschappelijke sector.

In het geval van de afkondiging van ecu uitzonderingstoestand staat het and
tegenover buitenqewon e omstandigheden die bet maatschappelijk even
dusdanig beinvloeden, dat er geen sprake meer is of kán zijn van een
normale gang van zaken. Dc regering zal den ter heheersing van deze situahe
over bevoegdheden moeten kunnen beschikken om deze buitenqewone
omstandigheden het hoofd te bieden, Dc achtergronden die aanleiding geven
tot een situatie waarbij bet wenselijk is een uitzonderingstoestand at te
kondicen. kunnen verschi!ien. Er kan sprake ziin van een natuurramp. maar
ook van sociale onrust. in het errjste gevai is er s rake van een terroristische
of miiitare dreging of actie van tuiten.

Van ecu uitzonderingstoestand dient de situatie te worden onderscheiden dat
in ecu bepaaide rnaatschappelijke sector wegensuitzonderlijke
omstandqheden, benoefte is can de toegassing van noodwetoevi.nq.
A e ues ia au c oo ee
ojdehjke strernminq van vie nvoer van qoederen (brandsroffen., voedseii. Ook
kan worden qedacht aan het tijdeiiik toekennen van bevoegdheden aan ecu
ander bestuursorgaan (zie bijvoorbeeld artikel 15 Landsverordening
opruiming schepen en wrakk.en). Hierbij is dan geen sprake van de beperking
van nrnnurwrhn van dc burners, rnaar van. bet toenassen van hilcondern

Dc bevoegdheden opgenomen in onderhavige iandsverordening betreften in
de eerste piaats het beperken van de grondrechten van de burgers. Dccc
beperkingen, aihoewel die qeden ter beschermng van de burgers zelve,
dienen van een vu kurt nnogv..Ujke dour te vim en staan bovenuien under
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Dc afkondiging an een uitzonderinustoestand en cc beerkinci van de
uodrec an a e b rg5 erkei gescmeden en uordun
omstandigheden die deze beperking rechtvaardigen, Dc reactie van de
burgers bij. de atkondiging van een uitzonderingstoestand en de hieraan
gekoppeide mate van optreden me noodzakehk s ter handhavine flervan,
dienen zorgvuldig te worden atgewogen.

Ook de reatie met Saint Martin behoeft in deze bijzondere aandacht.
Enerziids wegens bet gevaar dat onrust vanuit Saint Martin van invloed kan
zjn op Sint Maarten, maar ook omgekeerd. Nauwe samenwerking en
afstemming met de Franse autoriteiten is dan ook noodzakehjk,

in deze iandsverordening worden bijzondere bevoegdheden toegekend aan
het burgerlijk gezag. Hiervan dient de situatie te worden onderscheiden
waarbij burgerlijke bevoegdheden worden toegekend aan bet militair gezag.
Voorzien wordt cat de toekenning van burgerlilke bevoegdheden aan bet
rnihtair gezag geschiedt bij rijkswet zoals voorzien in artikel 34 van het
Statuut,

Staatkundige context

Op basis van artikel 3, eerste id, onderdeel a, van het Statuut is de
handhaving van de onafhankelijkheid en de verdediging van bet Koninkrijk
een aangelegenheid van bet Koninkrijk. Wat Aruba, Curacao en Sint
Maartenbetreft zijn voorts de artikelen 30 tot en met 34 van het Statuut van
betang. In deze artikelen wordt de basis getegd voor de Defensiewet Aruba,
Curaçao en Sint Maarten, en de daarbij horende uitvoeringsregetingen op
landsniveau, en de regeling van de uitzondertngstoestand,

Onderhavg ontwerp cast dan ook in de wijdere, staatkundige context,
aangezien een situatie die aanvankelijk onder de noerner burgerlijke onrust
kon worden aangemerkt, kan verworden tot een situatie die de
onafhankelikfleid of de belanoen van bet Koninkrilk bedreigt respecbevehk
schaadt. Er ban een omsiagpunt optreden waarbij bet burgerlilk gezan dc
situatie niet langer het hoofd kan bieden en het militair gezag dient op te
kunnen treden. In dat geval zal het Koninkrijk op basis van artikel 3, eerste
id, onderdeel a, van bet Statuut, aan bod zijn. Dit igt natuuri:jk anders

indien vanaf bet begin e;r reeds sprake is van een. militaire dreiging of aanval,

Arti.kei 34 van bet Statuut betreft de bevoeudheden van de Konino ais hoofd
van bet koninkrijk Het biedt de basis voor eec mjksvvet tem regenng van bet
in staat van oorlog of beleg verklaren van eik dccl van bet grondgebied van
bet Kc’nnkrjk md en ee weLenl ‘e nantashna van cc belanuen van bet
KoninkrLik aregt. Dtt ban zch niet enkel voordoen am qevoia van miiitaire
dreiging van buiten, mnaar ook door dreiginq of vemstoring van de inwendige
orde en rust. Deze rijkswet is nog niet tot stand gekomen,
Dc be ccc ete a ‘e e a a e a cc cc
onvenet, Dc tekst van artikei 34 is, met wiJzigngen. ontleend nan be
vergeiijkbare megeing in de Landsregelingen van Curaçao en Suminame zoals
die. golden vóbr 1954. In hat derde lid van artikef 34 is tevens beoaald dat bij
nkswet <an women cemegeid dot zonodia de; bevoeaahecen van bet
burgeriijk gezag geheei of ten deie over kunnen gaan on het miiitair gezag,



Herbj kunnen beperkingen worden opgeiegd aan de uitoefennq van
qrondrechten door de burers Dc beerkingen qeiden ten aanzien van de
r1he1 an 1rcjers ocr ec[ a erenqro e jegaderra J

onschendbaarneid van de wonng en bet postgehem.

Voor Sot Maarten, en gehjkelijk Sint Fustatius en Saba, is voor de toekornst
wenseltjk dat een besluit wordt genomen omtrent bet stationeren van een
dcci van de krijgsmacht van bet Koninkrijk op de Bovenwindse Eiianden,
Momenteel is er geen aanwezigheid van Nederlandse troepen. Militaire
bijstand zal dan moeten worden verleend door de eenheden gestationeerd op
Curaçao of Aruba, Gelet op het civiele karakter van de Kustwacht voor Aruba,
Curacao en Sint Maarten, aismede de openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, kan het Kustwachtstation te Sint Maarten niet ais militair
gezag worden aangemerkt. Dit neemt niet weg dat zoals het geval is in het
voorstel van rijkswet tot insteliing van de kustwacht, dat de Kustwacht
bijstand verleent in gevailen van ramp, ongeval of verkeersverstorinqen.

In artikel 33 van het Statuut is de grondsiag gelegd voor de vordering van
goederen en diensten ten behoeve van de verdediging. Voor deze vordering
worden bij rijkswet algemene regels gegeven. Deze rijkswet is niet tot stand
gekomen.
In onderhavig ontwerp wordt dan ook geen vordering van elgendom geregeld
ais bedoeld in de Ooriogswet voor Nederland, maar is wel de bevoegdheid
toegekend om zaken te gebruiken of in gebruik te vorderen. We! is in artike!
17, derde lid, van bet onderhavige ontwerp een regeling opgenomen voor het
aanbrengen van veranderingen aan zaken die op grond van genoemde
nevoegheid zgn gebrukt of gevorderd.

Naast de dienstplichtigen kan Sint Maarten zich ook beroepen op het
Vrijwiiligerskorps Sint Maarten (VKS). Dit korps bestaat sinds 1997 en is
opgericht op basis van de de Landsverordening op de weerkorpsen 1997 (RB.
1997, nr. 335). Dit korps bestaat momenteel uit 95 vrijwiiligers die worden
ingezet ter ondersteuning van de politic bij de handhaving van de openbare
orde.

in onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de wetteiijke
regeiingen die betrekking hebben op de handhaving van de openbare orde en
de landsverdediging.
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Beslu[t aanwijzngen nzake. de inzet
van de krijgsm acht in de
Nederlandse Antiflen en Aruba

Defensiewet Aruba, Curacao en Sint
Maarten (Stb, 1955, 138)

Rijkswet qewedgebruk bewakers
m’htare ohecten

MWtair strat- en tuchtrecht

Rijkswet Kustwacht voor Aruba,
Curacao en Sint Maarten, alsmede
voor de openbare lichamen Bonare
Sint Eustatius en Saba

Rijkswet Noodvoorzieningen
scheeovaart (Stb. 1972. 416)

Rijkswet vaamhcht (Stb. 1972, 415)

Rijkswet zeteiverplaatsing door de
overheid van rechtspersonen en
nstemnaen (Stb, 1967, 162)

Landsniveau

ArbkeI 112 van de Staatsreqelinq

Landsverordening
uitzonderinqstoestand

Dienstolichtandsverordenino 1961

Dc financide consequenties van deze Iandsverordenina zijn in principe nihil,
aanaezien er geen in maatrege!en zijn opqenornen die direct van invioed zijn
op een beqrotinq, Mocht een uitzonderingstoestand moeten worden
afqekondigd in do toekornst dan zuien natuurlilk kosten zijn verbonden eon
do aches de cienomen moeten am (ic U tzonderircstoesrand het



hoofd te bieden. Het iristeilen van een fonds voor noodgevailen zal naderworden bezien.

Artikel 1
Eerste hd
Dc term ornstandigheden” moet worden gelezen insamenhang met “dit vereisen ter handhaving van de utwendige of inwendigeveiligheid”. Om een uitzonderingstoestand te kunnen afkondigen dienenvoornoemde buitengewone omstandigheden van dien aard te zijn dat deuitwendige of inwendige veiligheid niet meer kan worden gehandhaafd zonderde buitenqewone bevoegheden die in een afgekondigde uitzonderingstoestand
ter beschikking komen.
Dc term “uitwendige of inwendige vedigheid” is ontleend aan het eerste lidvan artikel 112 van de Staatsregeling en moet ruim worden opgevat.
Dc voordracht tot het landsbesluit, waarbij de uitzonderingstoestand wordtafgekondigd, geschiedt door de MinisterPresident. Daarrnee wordt totuitdrukking gebracht dat afkondiging van een noodtoestand een zaak vanalgerneen regeringsbeleid is,

Tweede en derde lid
Omdat in noodgevallen snei handelen noodzakelijk is, is in bet tweede lidvoorgeschreven dat in het landsbesluit zelf wordt bepaald hoe bet bekendwordt gemaakt. Gedacht kan worden aan bekendmaking op radio en televisie.Ten behoeve van de rechtszekerheid mag een uitzonderingstoestand nieteerder ingaan dan bet moment waarop bet bekend is gemaakt.
In het derde lid wordt bepaald dat, ongeacht de wijze van bekendmaking,genoemd in bet tweede lid, bet iandsbesluit in elk geval in hetAfkondigingsbiad wordt gepiaatst. Daarmee wordt bet ingnjpende karaktervan de uitzonderinqstoestand geaccentueerd.
Dc afkondging van de uitzonderingstoestand heeft twee rechtsgevolgen:
Allereerst treedt artikel 112, derde lid, van de Staatsregeling in werking,
Daarin is vermeid dat terstond na de afkondiging van can uitzonderingstoestand en
voorts, zolang daze n.iet Hj. landshesiuit is opgeheven, telkens wanneer zil zulks nodicj
cordelen, de Staten besiissen orntrent hat voortduren daarvan. In de tweede plaats
krijqt de reqering de bevoec’dheid om de maatreqelen te reman zoais die in de
arbkefer. .5 en volgende van daze iandsverordening zijn beschreven.

Hat is van belana dat er waarborqen zbn voor de Staten. am hun bevoeqdheden tekmnnen ultoefenen. St artikei bevat can derg.eI.jke waarborg.
Zodra de noodt estand is uitgeroeoen hebben de Staten on grand van artikel 112.,
derde Sd. van de Staatsreqetng be .bevoegdheid 1w beslissen over hat ci of Set
voortduren daarvan. Dc Staten mogen ook can termijn stelien tot welke de
ncodtoestand uiteriijk mag duren.
Behalve door de Staten, kan ook door de regering, bib iandshesluit, deultzonderingstoestand warden opgeheven. Met de znsnede in onderdeel b“zodra de omstandigheden dit, naar het oordeel van de regering, toelaten”

tKe qebc e e-e ‘ t -oade a
verantvoordeiijkheid de noodtoestand dient op te heffen zodra deomstandigheden bit toelaten.



in deze bepahn q s een voorzientng getroffen voor de bekendmaknq en
nwerkngtreang van eon hesluit van de Staten dan wel van do regering tot

ophefftng van de uitzondenngstoestand.
Het eerste Ud bepaalt dat dit besluit op do daarin bepaaide wijze op last van
de voorzetter van•• do Staten bekend wordt gemaakt. Eon besluit van do
regoring wordt door do zorg van de Minister van Algemene Zaken in het
Afkondigingsblad geplaatst. Een besluit treedt direct na bekendmaking in
werkng

Artiko 5

Deze bepaling stelt buiten twijfel dat het einde van de noodtoestand ook
betekent dat do beperkende maatregelen die zip genomen ngevoge do
artikelen 7 tot en met 16 hun werking onmddoliijk verliezen,

Artikelen 7 tot en met 16

Doze bepalingen bevatten de maatregelen die de regering kan nemen tijdens
de noodtoestand. Het betreffen in veel gevaflen aangelegenheden die eon
inbreuk maken op grondwettelijke vrijheden, zoals de vrijheid van
meningsuiting, het recht van vergadering, het briefgeheim etcetera. Hot
spreekt vanzelf dat een dergelijke inbreuk niet te iichtvaardig moot worden
toegepast. Dc overheid zal zich daarbij moeten leiden door do beginselen van
proportionaliteit en subsidiaritoit, Het boginsel van proportionaiiteit houdt in
dat de mate, de frequentie en do duur van de te nemen rnaatregeien moeten
zijn afgestemd op de ernst van de situatie. Het toepassen van hot
subsidiariteitsbeginsel brengt moe dat de overheid zich bij elke afzonderijke
maatregei orvan moeten vergewissen of oen anger voortduren daarvan nodig
is on of deze niot kan wordon vervangon door eon minder ingrijpondo
maatrea ci,


