


Missie:
De Raad van Advies zal de democratie en rechtsstaat van Sint Maarten handhaven 

door onafhankelijk, kwalitatief, nauwkeurig, deugdelijk en rechtvaardig advies 
uit te brengen aan de regering en Staten.

Visie:
De Raad van Advies is een professioneel adviesorgaan 

functionerend in een representatieve omgeving  dat onafhankelijke,
doeltreffende, wetenschappelijke en rechtvaardige adviezen

uitbrengt aan de regering en Staten met het doel om kwalitatieve wetgeving totstand
te brengen ter bevordering van een goed functionerende democratie 

voor de individuele burger en de Sint Maartense samenleving in zijn geheel.
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Voorwoord

Het is voor mij een waar genoegen u het jaarverslag 2012 van de
Raad van Advies van Sint Maarten, in zowel de Nederlandse taal
als de Engelse taal, te mogen presenteren.

Met dit jaarverslag krijgt u informatie over de samenstelling,
werkzaamheden en activiteiten van de Raad van Advies (hierna
ook: de Raad) en het secretariaat gedurende het jaar 2012.

In 2012 bestaat de Raad al 2 jaar. De Raad heeft een (grond)
wettelijk verankerde, zelfstandige en onafhankelijke positie.

In 2012 bestaat de Raad uit 5 leden, waaronder de vice-voorzitter en 4 buitengewone
leden. Het secretariaat bestaat uit 4 medewerkers, waaronder de secretaris, een
juridisch bestuursadviseur, een hoofdmedewerker administratie en een allround
administratief medewerker.

In 2012 heeft de Raad en het secretariaat dankbaar gebruikt kunnen maken van de
mede- en samenwerking van de Raad van Advies van Aruba, Raad van Advies van
Curaçao en de Raad van State.

Het jaar 2012 kan voor de Raad gekenmerkt worden als een druk en productief jaar.
De Raad heeft 25 nieuwe adviesverzoeken ontvangen ter advisering. Van het jaar
2011 had de Raad nog 4 adviesverzoeken ter advisering. De Raad heeft in 2012 in
totaal 25 adviezen uitgebracht, waaronder ook 1 ongevraagd advies aan de regering.
De Raad had aan het eind van het verslagjaar 5 adviesverzoeken in behandeling die
aan het begin van 2013 zullen worden vastgesteld. De Raad heeft 4 adviesverzoeken
aangehouden wegens het ontbreken van stukken, die voor de advisering van belang
zijn.

De Raad heeft zijn Reglement van Orde, zijn gedragsregels (verkrijgbaar in het
Nederlands en Engels) en zijn visie, missie en motto vastgesteld. De Raad heeft
hiernaast een concept-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Raad
van Advies geconcipieerd en ingediend bij de regering. Een ontwerp-aangepaste
formatie secretariaat Raad van Advies is tevens ontworpen. De verwachting is dat dit
ontwerp aan het begin van 2013 zal worden vastgesteld. Ten slotte is tevens een
aangepaste versie van de werkwijze van de Raad van Advies en het secretariaat
voorbereid.

De Raad heeft een zelf-evaluatie verricht conform artikel 22 van zijn Reglement van
Orde, teneinde zich te blijven professionaliseren.

De opbouw van de Raad, waaronder ook de verbouwing en inrichting van de
kantoorruimtes, is voorspoedig verlopen in het jaar 2012.

Op 15 november heeft de heer mr. dr. Marten Oosting, Staatsraad bij de Raad van
State, een tweede Herman Tjeenk-Willink lezing gehouden op de University of
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St. Martin getiteld: “The importance of independent advice on Government
legislation”. De Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman
hebben hun tweede succesvolle hoog colleges van staat symposium georganiseerd,
getiteld: “Thoughts on Good Governance”. Gastspreker tijdens het symposium was
Minister van Staat, oud-Gouverneur van de Nederlandse Antillen en oud-president
van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba,
prof. mr. Jaime Saleh.

Graag maak ik gebruik van deze gelegenheid om de Raad van Advies van Aruba, de
Raad van Advies van Curaçao en de Raad van State van harte te bedanken voor hun
samen- en medewerking. De Raad spreekt tevens zijn dank uit aan USONA die voor
de financiering van de opbouwkosten van de Raad heeft gezorgd. Een speciaal woord
van dank gaat uit naar het secretariaat voor hun onmisbare ondersteuning en naar
alle (buitengewone) raadsleden voor hun inzet en bijdrage. Mevrouw mr. Migdala
Artsen-Clarinda wordt bedankt voor het opmaken van het jaarverslag 2012.

____________________________
mr. drs. Mavis Brooks-Salmon
Vice-voorzitter
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Hoofdstuk 1. Adviestaak

De Raad heeft een (grond)wettelijk verankerde, zelfstandige en onafhankelijke
positie. De artikelen 69 tot en met 73 in het vijfde hoofdstuk van de Staatsregeling van
Sint Maarten regelen de (grond)wettelijke inbedding van de Raad.

Ingevolge artikel 69, tweede lid van de Staatsregeling wordt de Raad door de regering
gehoord over:

a.alle ontwerpen van landsverordeningen en van landsbesluiten, houdende 
algemene maatregelen;

b. voorstellen tot goedkeuring, als bedoeld in het tweede lid van artikel 24 van 
het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, van verdragen die
Sint Maarten raken;

c. voorstellen van rijkswetten en ontwerpen van algemene maatregelen van
rijksbestuur;

d.alle buitengewone gevallen van gewichtige aard en in alle andere
zakenwaarin de regering dit nodig acht.

De Staten horen de Raad over de bij de Staten door een of meer leden aanhangig 
gemaakte ontwerpen van landsverordening, de zogeheten initiatief 
landsverordeningen.

Overigens is de Raad bevoegd om uit eigen beweging de regering van advies te
voorzien indien hij dat nodig acht.

Als laatste adviseur van de regering is de kwaliteit en effectiviteit van het werk van de
Raad van groot belang. De Raad wordt in zijn taak ondersteund door het secretariaat,
die belast is met het verrichten van onderzoek op wetenschappelijk niveau over
adviesverzoeken en het opstellen van conceptadviezen. Wanneer het gaat om
ontwerpen van landsverordeningen levert de Raad adviezen die gebruikt kunnen
worden voordat besluitvorming in de Staten plaatsvindt. De adviezen van de Raad zijn
niet bindend. Niettemin zijn adviezen als hulpmiddel van belang bij het al dan niet
vaststellen van regelgeving door de regering. Artikel 20 van de Landsverordening
Raad van Advies (AB 2010, no. 17) bepaalt dat van de genomen besluiten in zaken
waarover de Raad heeft geadviseerd, aan de Raad mededeling wordt gedaan, het
zogeheten nader rapport.
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2.2. Het secretariaat

In artikel 11, eerste lid van de Landsverordening Raad van Advies staat vermeld dat
aan de Raad een secretariaat wordt toegevoegd met aan het hoofd de secretaris. Het
personeel van het secretariaat wordt op voordracht van de Raad bij landsbesluit
benoemd, en gehoord de Raad, bij landsbesluit geschorst en ontslagen.

Het secretariaat van de Raad is belast met ondersteunende werkzaamheden aan de
Raad in de ruimste zin des woords. Zo is het onder andere belast met het
voorbereiden en vastleggen van de vergaderingen van de Raad, met het verrichten
van onderzoek op wetenschappelijk niveau over adviesverzoeken en het opstellen
van conceptadviezen. Het secretariaat assisteert de Raad bij het onderhouden van
werkrelaties met onder andere de regering, de Staten, de raden van Advies van
respectievelijk Aruba en Curaçao en de Raad van State. Het secretariaat stimuleert
hierbij tevens de contacten met andere instanties/adviesorganen op ambtelijk niveau.

Samenstelling
De medewerkers van het secretariaat in het jaar 2012 zijn:

Formatie secretariaat
In september 2012 heeft de Raad voorbereidingen getroffen om de formatie van het
secretariaat aan te passen waarbij er is gekozen voor 3 juridisch bestuursadviseurs
in plaats van enkel 1 juridisch bestuursadviseur. De praktijk sinds 10-10-10 heeft
namelijk geleerd dat voor het naar behoren kunnen ondersteunen van de Raad bij het
uitvoeren van zijnwettelijk opgedragen taken, een verandering van de formatie van het
secretariaat van de Raad noodzakelijk is.
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De formatie van het secretariaat van de Raad vanaf 2010 was als volgt:

De aangepaste formatie per 2013 zal als volgt uitzien:

Eind 2012 zijn interviews gehouden voor twee additionele juridisch bestuursadviseurs
conform de aangepaste formatie van het secretariaat. Twee kandidaten zijn
geselecteerd die in 2013 bij het secretariaat van de Raad in dienst zullen treden.

2.3. Kennisbeleid en opleidingen

Kennisbeleid
Voor het goed uitoefenen van zijn taken is de Raad afhankelijk van de mate waarin
kennis beschikbaar is. De beschikbaarheid van actuele kennisbronnen zijn cruciaal
voor de advisering. De Raad beoogt de beschikbaarheid van de kennis te vergroten,
door onder andere de medewerkers van het secretariaat, evenals de raadsleden zelf,
in de gelegenheid te stellen om stages te lopen en cursussen te volgen. Hierbij is
tevens een bibliotheek opgezet, waardoor de mogelijkheden voor het secretariaat om
wetenschappelijk onderzoek te verrichten, is vergroot.

Opleidingen
! Begeleiding van de secretaris gedurende 40 werkuren per maand, voor de 

duur van 5 maanden door mevrouw mr. drs. Niovis Winklaar, voormalig
secretaris van het secretariaat van de Raad van Advies Curaçao, en secretaris
a.i. voor de Raad gedurende het jaar 2011;

! De secretaris van de Raad van Advies van Aruba, mr. dr. Hellen van der Wal, 
heeft in maart een training “Advisering” verzorgd aan de leden van de Raad;

! De secretaris van de Raad heeft in het verslagjaar stages gevolgd bij de Raad
van Advies van Aruba, bij de Raad van Advies van Curaçao en bij de Raad van 
State. De secretaris heeft voorts een training gevolgd over de HR-cyclus voor 
managers. Deze cursus is verzorgd  door de stichting Bestuursacademie
Sint Maarten;

! In april heeft prof. mr. Willem Konijnenbelt een minicursus wetgevingsleer en 
wetgevingstechniek verzorgd  aan de Raad en het secretariaat, alsmede aan 
enkele andere deelnemers die uitgenodigd waren door de Raad;
De juridisch bestuursadviseur heeft in het verslagjaar stages gevolgd bij de 
Raad van Advies van Aruba en bij de Raad van State;
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! Ter ondersteuning (in ruime zin) bij de advieswerkzaamheden en voor het 
begeleiden (inwerken) van de juridisch bestuursadviseur, is de heer mr. Ellis 
Davelaar, voormalig waarnemend secretaris van de Raad van Advies van 
Curaçao, aangetrokken voor 40 werkuren per maand voor de duur van 5
maanden;

! Zes (buitengewone) leden, waaronder ook de vice-voorzitter hebben stage 
gelopen bij de Raad van State;
De allround administratief medewerker heeft een stage gevolgd bij de Raad 
van Advies van Curaçao en een business protocol & etiquette training gevolgd
in Nederland;

! De hoofdmedewerker administratie heeft een middle management cursus en 
een quickbooks cursus gevolgd;
De hoofdmedewerker administratie van de Raad van Advies Curaçao heeft 
tweemaal  het secretariaat bezocht om  beide administratief  medewerkers bij
te staan met het opzetten en het naar behoren functioneren van de
administratie van de Raad;

! In oktober 2012 hebben de vice-voorzitter, een lid en de juridisch bestuursad
viseur een masterclass wetgeving bij de Raad van Advies op Aruba gevolgd.
Deze cursus is verzorgd door prof. mr. Sjoerd Zijlstra;

! In november hebben de heren mr. dr. Marten Oosting, Staatsraad bij de Raad
van State, en de heer mr. Arnold Weggeman, Adjunct-directeur Advisering bij 
de Raad van State, in het kader van het samenwerkingsprogramma tussen de
Raad en de Raad van State, op Sint Maarten een training verzorgd  aan de 
Raad over de beleidsanalytische toets.

De Raad is zeer erkentelijk voor de getoonde welwillendheid van de Raad van Advies
van Aruba, de Raad van Advies van Curaçao en de Raad van State om hun kennis
en ervaring met de Raad te delen. De Raad spreekt tevens zijn dank uit aan USONA
die de financiering van de opleidingskosten mede mogelijk heeft gemaakt.

2.4. Werkwijze

2.4.1. Algemeen

Tot aan de maand mei vergaderde de Raad één keer per maand, namelijk op de
eerste maandag van de maand. Voor spoedgevallen werd de derde maandag van de
maand gereserveerd. Vanaf juni is de Raad minimaal twee keer per maand gaan
vergaderen.

De vergadering van de Raad wordt voorgezeten door de vice-voorzitter. Naast de
(buitengewone) leden van de Raad en de secretaris, kunnen ook de behandelende
adviseurs van het secretariaat op uitnodiging, de plenaire vergaderingen bijwonen.

De Raad houdt zich zo veel mogelijk aan de periode van advisering die hij heeft
vastgesteld. De Raad streeft ernaar om, afhankelijk van de inhoud van een
aangeboden ontwerpregeling, een adviesperiode van maximaal drie maanden aan te
houden. Daarbij wordt rekening gehouden met onder andere de capaciteit van de
Raad, het secretariaat en de hoeveelheid adviesverzoeken.
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In 2012 heeft de Raad zijn werkwijze ten aanzien van de behandeling van ontvangen
adviesverzoeken, vergeleken met de werkwijze in 2010-2011, heroverwogen. In 2013
wordt de werkwijze Raad van Advies en secretariaat formeel door de Raad 
vastgesteld.

2.4.2. Voorbereiding advisering

A . Ontvangst adviesaanvraag
De aan de Raad toegezonden stukken worden bij de Raad persoonlijk afgeleverd
door de bode van het kabinet van de Gouverneur dan wel door de bode van de Staten
in een gesloten enveloppe.

B. Screening
De secretaris gaat bij alle adviesverzoeken na of het adviesverzoek op de juiste
manier is aangeboden en of de stukken volledig zijn (met name de aanwezigheid van
de ontwerpregeling inclusief toelichting alsook bijbehorende relevante adviezen).

C. Aanwijzing behandelende adviseur en (buitengewone) leden (werkgroep/com
missie)

De secretaris beoordeelt bij welke adviseur het adviesverzoek wordt neergelegd en
de vice-voorzitter en secretaris gezamenlijk bij welke (buitengewone) leden of
eventuele werkgroep. De eventuele vaste indeling van werkgroepen kan zijn:
bestuurlijk/juridisch, economisch/financieel, educatief/sociaal. Een werkgroep kan
ook ad hoc worden ingesteld. Dit is mede afhankelijk van het onderwerp van het
adviesverzoek en de desbetreffende vereiste expertise.

D. Voorbespreking adviesaanvraag met adviseur
De (buitengewone) leden geven hun bevindingen aan binnen één week nadat een
kopie van het dossier is ontvangen. De secretaris bespreekt het advies met de
(aangewezen) adviseur.

E. Richting van het advies/ eerste concept
De adviseur verricht een vooronderzoek en maakt een conceptadvies mede aan de
hand van de gegeven richting van de Raad, tenzij uit onderzoek anders blijkt. De Raad
is bevoegd om externe deskundigen te raadplegen of uit te nodigen.

F. Doorneming met de secretaris
Het conceptadvies wordt besproken met de secretaris van de Raad en eventueel
aangepast. Het conceptadvies van de adviseur dient ter facilitering van de discussies
in de vergadering van de behandelende (buitengewone) leden
(werkgroepvergadering) over het adviesverzoek. De behandelende (buitengewone)
leden (werkgroep) beslissen of het concept aangepast moet worden dan wel gereed
is voor aanbieding aan de vice-voorzitter voor definitieve vaststelling als vergaderstuk
voor behandeling in de plenaire Raad.

G. Aanpassing conceptadvies
De opmerkingen die door de werkgroep zijn gemaakt over de conceptversie worden
door de adviseur nader onderzocht, besproken  en opgenomen in het volgende
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conceptadvies.

H. Versturen conceptadvies als vergaderstuk aan de Raad
Het concept waarmee de betrokken werkgroep/behandelende leden zich kunnen
verenigen wordt naar de vice-voorzitter gestuurd. Die beslist uiteindelijk samen met
de secretaris of het als vergaderstuk naar de leden van de Raad zal worden
gestuurd. In geval van een meningsverschil in de Raad kan een minderheidsadvies
worden bijgevoegd; gestreefd wordt naar consensus. Alle opmerkingen van de
behandelende (buitengewone) leden en adviseurs worden te allen tijde met alle
(buitengewone) leden gedeeld.

I. Behandeling conceptadvies in de Raad
Indien er op- of aanmerkingen zijn worden deze door de behandelend adviseur nader
onderzocht en besproken met de werkgroep, waarna ze worden verwerkt en
opgenomen in het volgende conceptadvies. De werkgroep geeft een voorstel voor een
dictum. De Raad beslist over het advies, inclusief het uiteindelijk door de Raad
gekozen dictum.

J. Na akkoord in de Raad
Indien de Raad akkoord gaat met het adviesvoorstel ontvangt de vice-voorzitter de
laatste versie van het advies van de adviseur of de secretaris.

K. Ondertekening advies
Het eindadvies wordt zowel door de vice-voorzitter als de secretaris ondertekend
nadat het in een raadsvergadering is goedgekeurd en vastgesteld. Bij verhindering of
ontstentenis van de secretaris en/of de vice-voorzitter wordt het eindadvies
ondertekend door hun plaatsvervanger(s).

L. Indienen van het advies
Na ondertekening wordt het advies bij het kabinet van de Gouverneur in een gesloten
enveloppe bezorgd. Twee dagen na de aflevering wordt het advies door de adviseur
of secretaris gefaxt of gemaild naar de Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving of in
het geval het advies de landsbegroting betreft, ook naar de Directie Financiën. In
spoedgevallen kan na overleg met het kabinet van de Gouverneur worden besloten
om het advies direct naar de desbetreffende directie te verzenden. Het eindadvies
wordt tevens naar alle (buitengewone) leden van de Raad gestuurd.
Adviezen met betrekking tot een adviesverzoek van de Staten betreffende ontwerpen
van initiatieflandsverordeningen en concept-nota’s van wijzigingen worden
aangeboden aan de voorzitter van de Staten.

2.4.3. Wetgevingsadvisering en toetsingskader

De Raad schenkt in zijn adviezen veel aandacht aan de kwaliteit van de regelgeving
en toetst ook zorgvuldig of de aan hem voorgelegde voorstellen in overeenstemming
zijn met overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke
organisaties, voorzover zij voor Sint Maarten bekrachtigd zijn, het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden, rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur
die volgens het Statuut voor Sint Maarten verbindend zijn, de Staatsregeling van Sint
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Maarten en andere relevante Sint Maartense regelgeving.

De Raad van Advies richt zich op de voortgaande verhoging van de kwaliteit van
advisering.

De Raad toetst een ontwerp of voorstel enkel aan het vooraf opgestelde
toetsingskader, bestaande uit een beleidsanalytische, juridische  en wetstechnische
toets. Dit toetsingskader is de waarborg voor een professioneel resultaat dat de Raad
te allen tijde streeft te bereiken. Deze toetsingsgronden zijn naar analogie van het
toetsingskader van de Raad van State.

Beleidsanalytische toets

De beleidsanalytische toets (BAT) is een kritische analyse van de beleidsmatige
aspecten van het voorstel.

Belangrijk aandachtspunt is de toelichting. Is de reden voor deze nieuwe wet of
maatregel duidelijk verwoord? En overtuigt deze argumentatie?

De beleidsanalytische toets (BAT) bestaat uit drie onderdelen:
1.Probleembeschrijving: Wat is het probleem? Waarom is dit een probleem? 

En voor wie? Wat is de context? Deze en andere vragen komen hier
aan bod.

2.Probleemaanpak: Is deze regeling wel een (effectieve) oplossing voor het 
gedefinieerde probleem? 

3.Uitvoering en handhaafbaarheid: Is de voorgestelde uitvoering adequaat en
kan de regeling worden gehandhaafd? Zijn er voldoende middelen en
mankracht beschikbaar om de regeling uit te voeren en te handhaven?

Voor zover de Raad van Advies zich buigt over het beleid, gaat hij, hoewel niet
noodzakelijkerwijs uitsluitend, in het advies in op de vraag of en zo ja in hoeverre de
maatregelen die in het ontwerp worden getroffen proportioneel en doeltreffend zijn
voor het beoogde doel. De Raad respecteert dat het ontwikkelen van het beleid des
regerings en des wetgevers is en stelt zich derhalve terughoudend op bij het toetsen
van het beleid.

Juridische toets

De juridische toets beoordeelt de juridische kwaliteit van het voorstel. Daarbij gaat het
om twee hoofdonderdelen:

1. Toetsing aan hoger recht: Is het voorstel in strijd met (internationaal)
hogerrecht? Daarbij kijkt de Raad van Advies naar geschreven en 
ongeschreven recht.

2. Inpassing in bestaand recht: Past het voorstel binnen het bestaande
rechtssysteem? En is het ontwerp, in het kader daarvan, wel nodig?
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Wetstechnische toets

De wetstechnische toets beoordeelt de technische kwaliteit van het voorstel en de
toelichting bij het voorstel. Technische aspecten als logische en systematische
opbouw, innerlijke consistentie en terminologie worden onder de loep genomen. Deze
toets geschiedt tot nu toe aan de hand van het concept Aanwijzingen voor de
regelgeving van Sint Maarten en het vastgestelde Draaiboek voor de totstandkoming
van wet- en regelgeving van Sint Maarten.

2.4.4. Dicta ten aanzien van ontwerp-landsverordeningen en 
ontwerp-landsbesluiten, houdende algemene maatregelen

Aan het einde van de adviezen van de Raad wordt een dictum gegeven. Een dictum
is een eindoordeel van de Raad inzake de ter advisering voorgelegde
ontwerpregeling. Dit dictum is gebaseerd op overwegingen ten aanzien van de feiten
die in het advies zijn opgenomen.

Afhankelijk van de materieel-inhoudelijke opmerkingen, kan de Raad in zijn advies
een van de volgende typen dicta aan de regering in overweging geven ten aanzien
van ontwerp-landsverordeningen en ontwerp-landsbesluiten, houdende algemene
maatregelen.

Typen dicta ten aanzien van een adviesverzoek betreffende een ontwerp-landsveror-
dening:

- de ontwerp-landsverordening naar de Staten te zenden (Dit wil zeggen dat de
Raad geen materieel-inhoudelijke opmerkingen heeft, het betreft een
zogenoemde conform of blanco advies);

- de ontwerp-landsverordening naar de Staten te zenden nadat aan de 
opmerkingen van de Raad van Advies aandacht zal zijn geschonken;

- de ontwerp-landsverordening naar de Staten te zenden nadat met de 
opmerkingen van de Raad rekening zal zijn gehouden;

- de ontwerp-landsverordening niet naar de Staten te zenden dan nadat
rekening zal zijn gehouden met de opmerkingen van de Raad van Advies; of
het zwaarste dictum:

- de ontwerp-landsverordening niet naar de Staten te zenden.

Typen dicta ten aanzien van een adviesverzoek betreffende een ontwerp-landsbesluit,
houdende algemene maatregelen:

- het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen conform het 
ontwerp vast te stellen (de Raad heeft  geen materieel-inhoudelijke
opmerkingen, een zogenoemde conform of blanco advies);

- het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen vast te stellen, 
nadat aan de opmerkingen van de Raad aandacht zal zijn geschonken;

- het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen vast te stellen 
nadat met de opmerkingen van de Raad rekening zal zijn gehouden;

- het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen niet vast te 
stellen dan nadat rekening zal zijn gehouden met de opmerkingen van
de Raad;
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- het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen niet vast
te stellen.

2.4.5. Initiatiefwetsvoorstellen

De Raad adviseert in beginsel in twee fasen over een initiatiefwetsvoorstel, namelijk
in de fase vóór de goedkeuring van het voorstel door de Staten en in de fase na
eventuele goedkeuring door de Staten. Op het moment van advisering door de Raad
in de eerste fase, is nog geen definitief standpunt van de Staten over het voorstel
ingenomen. In elke fase van behandeling van een initiatiefwetsvoorstel door de
Staten, kunnen de Staten wanneer zij dat nodig achten, de Raad raadplegen.
Bijvoorbeeld indien het initiatiefontwerp, nadat de Raad eerder om advies is
gevraagd, gedurende de behandeling substantieel wordt gewijzigd.

De initiatiefvoorstellen worden op dezelfde wijze als de regeringsontwerpen door de
Raad getoetst. Bij de advisering door de Raad over een initiatiefontwerp-landsveror-
dening die reeds door de Staten is goedgekeurd, kan de Raad de regering slechts in
overweging geven, het ontwerp vast te stellen of niet vast te stellen.

Het is gewenst dat de initiatiefnemers bij de goedkeuring door de Staten,
weloverwogen afwegingen maken over de door de Raad in zijn betreffend advies
gedane voorstellen. Zulks in overeenstemming met het nader rapport procedure van
de regering.

Een advies over een initiatiefontwerp, kent geen dictum. De Raad geeft een korte
samenvattende conclusie.

2.4.6. Ongevraagd advies

Op grond van artikel 69, vierde lid van de Staatsregeling is de Raad bevoegd de
regering van advies te dienen indien hij dat nodig acht.

Een ongevraagd advies kent geen dictum. Een korte samenvattende conclusie wordt
opgesteld.

2.5. Financieel beheer

De vice-voorzitter voert het begrotingsbeheer op grond van artikel 26, tweede lid van
de Landsverordening Raad van Advies en artikelen 35, 40, 41 en 42 van de
Comptabiliteitslandsverordening. Ingevolge artikel 26, eerste lid van de
Landsverordening Raad van Advies dienen de Staten in overeenstemming met de
Raad en de betrokken minister de Raad alle faciliteiten beschikbaar te stellen voor
een goede en onafhankelijke taakuitoefening. De Raad heeft conform de wettelijke
voorschriften in de Landsverordening Raad van Advies en de
Comptabiliteitslandsverordening zijn wenselijkheidsbegroting 2013 ingediend bij de
Staten en bij de Minister van Financiën.
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In het verslagjaar heeft de Raad een huurovereenkomst getekend voor zijn kantoor-
ruimtes, rekening houdend met de wettelijke voorschriften genoemd in de
Comptabiliteits-landsverordening.

In het verslagjaar heeft de Raad van Advies gebruik kunnen maken van de middelen
beschikbaar gesteld middels het IVB programma,  Opbouw  Hoge Colleges van Staat,
van USONA. De Raad heeft in 2012 dankzij deze middelen het volgende kunnen
realiseren:

1. De verbouwing van de kantoorruimtes van de Raad;
2. De inrichting van de kantoorruimtes van de Raad;
3. Financiering van de trainingen genoemd onder paragraaf 2.3 van dit verslag

inclusief het samenwerkingsplan met de Raad van State;
4. Administratiemateriaal (briefpapier, stempels, etc.);
5. Aanschaf dienstauto is in 2012 afgerond;
6. Aanschaf vakliteratuur ten behoeve van de bibliotheek van de Raad van 

Advies en het secretariaat;
7. Beveiligingsinstallaties.

Voorts zijn verplichtingen bij USONA aangevraagd voor projecten die in 2013 zullen
plaatsvinden, en/of die aan het begin van 2013 zullen worden afgerond, zoals voor
bijvoorbeeld:

1. het 4-Radenoverleg welke op Sint Maarten zal worden gehouden in
maart 2013;

2. het creëren  van een website voor de Raad van Advies.

2.6. Communicatie

Landsverordening openbaarheid van bestuur
De manier waarop de Raad zijn taken uitoefent dient kenbaar te zijn voor de regering,
Staten, andere instanties en de bevolking van Sint Maarten. De openbaarmaking van
de adviezen van de Raad conform de bepalingen genoemd in de Landsverordening
openbaarheid van bestuur is een van de beschikbare communicatiemiddelen. Op
grond van de Landsverordening openbaarheid van bestuur geschiedt de openbaar-
making van de adviezen van de Raad door de Minister van Algemene Zaken.
Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen zijn gelijktijdig met de indiening van
het ontwerp bij de Staten door de regering of door initiatiefnemers openbaar. Een
kopie van het door de Raad uitgebrachte advies wordt door de regering samen met
het nader rapport naar de Staten gestuurd. Meezending van het advies van de Raad
geschiedt ook in de gevallen dat het een voorontwerp van een initiatief-landsveror-
dening betreft. Adviezen over alle andere ontwerpen dan landsverordeningen
waarvan publicatie in het Afkondigingsblad is vereist zijn openbaar gelijktijdig met die
publicatie. Adviezen over andere gevallen zijn openbaar binnen zes weken nadat het
advies is uitgebracht.

Website
Tijdens het verslagjaar heeft de Raad zich bezig gehouden met het creëren van een
website. De website wordt officieel in 2013 gelanceerd.
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Lezingen/Symposium
Tweede Herman Tjeenk-Willink lezing
In november heeft de heer mr. dr. Marten Oosting, Staatsraad bij de Raad van State,
een tweede Herman Tjeenk-Willink lezing verzorgd op de University of St. Martin, met
als titel “The importance of independent advice on Government legislation”. De lezing
is bijgewoond door meer dan 90 gasten.

Symposium Hoog Colleges van Staat
De Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman hebben voor een
tweede maal een succesvol Hoog Colleges van Staat symposium georganiseerd, met
als titel “Thoughts on Good Governance”. De gast-spreker tijdens dit evenement was
Minister van Staat, oud-Gouverneur van de Nederlandse Antillen en oud-president
van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba,
prof. mr. Jaime Saleh. Het symposium is door meer dan 250 gasten bijgewoond.
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Training “Country Status: the new organization in development”
De secretaris en juridisch bestuursadviseur hebben gedurende de periode van 19 tot
en met 30 november presentaties gehouden over de Raad van Advies. Deze training
is gericht aan de ambtenaren die deel hebben genomen aan de training getiteld
“Country Status: the new organization in development”.

2.7. Externe contacten

In het verslagjaar heeft de Raad van Advies extern de contacten aangehaald met
instituten en colleges die overeenkomsten hebben met het werkgebied van de Raad
van Advies.

Overleg tussen de Caribische Raden van Advies te Aruba
Op 1 juni heeft de Raad van Advies van Aruba het Caribisch Radenoverleg op Aruba
georganiseerd. Tijdens het Caribisch Radenoverleg zijn gemeenschappelijke
aandachtsgebieden besproken en hebben de Caribische Raden ervaringen met
elkaar uitgewisseld.

Vergadering met de Franse Adviesraad
De Raad heeft op 6 februari vergaderd met de Adviesraad voor Economische, Sociale
en Culturele aangelegenheden (C.E.S.C.) van het Franse gedeelte van Sint Maarten.
Het doel van deze vergadering was om de mogelijke samenwerkingsvormen te
bespreken en om tot (gemeenschappelijke) aanbevelingen te komen aan beide
regeringen, in de vorm van een ongevraagd advies. De familie- en culturele banden
alsook de reeds bestaande (informele) vormen van samenwerking tussen de beide
landen is uitvoerig besproken tijdens deze vergadering.
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Hoofdstuk 3. Producten van de Raad van Advies

3.1. Algemeen

Adviesverzoeken en Adviezen
De Raad heeft in totaal 18 vergaderingen gehouden in het verslagjaar, waaronder 2
buitengewone vergaderingen onder voorzitterschap van de Gouverneur. De Raad
heeft 25 adviesverzoeken ontvangen, waarvan vier verzoeken zijn aangehouden
wegens het ontbreken van stukken die voor de advisering van belang zijn. De
ontbrekende stukken zijn bij de regering opgevraagd.

De Raad heeft geadviseerd op 3 adviesverzoeken van het jaar 2011  en tevens 1
ongevraagd advies uitgebracht aan de regering. In totaal heeft de Raad 25 adviezen
in het verslagjaar uitgebracht. Aan het einde van het verslagjaar zijn 5
adviesverzoeken in behandeling. Deze verzoeken zijn verplaatst naar het nieuwe jaar,
omdat de datum van ontvangst ervan geen gelegenheid bood om de advisering nog
voor het einde van het jaar af te kunnen ronden. De 5 adviesverzoeken worden naar
alle waarschijnlijkheid aan het begin van 2013  vastgesteld.

Hieronder volgt een overzicht van de uitgebrachte adviezen in het verslagjaar 2012:
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Overige documenten
In het verslagjaar heeft de Raad ook zijn Reglement van Orde, zijn gedragsregels (in
het Nederlands en het Engels) alsmede zijn visie, missie en motto vastgesteld. De
Raad heeft hiernaast een concept-landsverordening tot wijziging van de
Landsverordening Raad van Advies geconcipieerd en ingediend bij de regering.

3.2. Enkele adviezen

Hieronder volgen een aantal adviezen en nadere rapporten die ten tijde van het
opstellen van het jaarverslag reeds openbaar zijn geworden.

Raadpleeg onze website www.councilofadvicesxm.com voor alle openbare adviezen
en voor overige informatie over de Raad. Een digitale versie van dit jaarverslag is
tevens verkrijgbaar op de website.

20



3.2.1. Advies RvA no. SM/05-11-LV
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Samenvatting van het nader rapport betreffende het advies d.d. 8 maart 2012,
RvA no. SM/05-11-LV

Financiële gevolgen
Volgens de Raad blijkt nergens dat rekening is gehouden met de kosten van de
festiviteiten op deze dag. Voorts wijst de Raad erop dat in de begroting voor 2012
geen reservering voor dit feest wordt aangetroffen, wat wel noodzakelijk is. In de
begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken onder
‘Performance and Celebration’ (posten 62002 tot en met 62005) is zowel in 2010 als
in 2011 hetzelfde bedrag opgenomen.

De regering geeft aan dat voor de viering van de Dag van de Bevrijding, op 1 juli 2012
een begroting van NAf. 75.000.- is opgenomen. Dit is toegelicht in de Meerjaren
begroting 2010-2014. In de middellange / korte termijndoelstellingen van het
Departementale Plan 2012 van de Afdeling Cultuur van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur, Jeugd en Sportzaken is deze begrotingspost verder uitgewerkt. Het Ministerie
meent de kosten te kunnen verantwoorden middels de in de begroting onder
“Performance and Celebration” (posten 62002 tot en met 62005) opgenomen
bedragen.

De Raad komt tot de conclusie dat de regering onvoldoende rekening houdt met de
financiële gevolgen voor de private sector en de overheid. In het geval gekozen wordt
voor een extra vrije dag zullen overheidsbedrijven en andere private ondernemingen
voor wie de bedrijfsvoering normaal doorgaat veel extra personeelskosten moeten
maken. De Raad adviseert de regering de financiële consequenties uitputtend te laten
onderzoeken.

De regering kan zich niet met de geuite zorg verenigen. Om de financiële gevolgen
voor de private sector en de overheid in kaart te brengen, is een enquête gehouden
onder de verschillende sectoren. Uit deze enquête blijkt dat twee derde van de
respondenten geen directe negatieve effecten verwacht op hun omzet. Alle
respondenten hebben geuit een omzetstijging te verwachten op de dag voor of na de
dag van de viering. Om die reden is er bij de onderhavige landsverordening vanuit
gegaan dat op dit punt de financiële gevolgen budgetneutraal zijn. Dit is tevens op
deze wijze in de memorie van toelichting opgenomen.

Wijziging alle wetten
De Raad maakt de regering erop attent dat vergewist dient te worden dat alle
wetgeving waarin verwezen wordt naar feestdagen bij onderhavig ontwerp gewijzigd
worden.
Op dit punt wijst de regering naar een eerdere vergelijkbare
wijzigingslandsverordening, te weten de Landsverordening van de 3de juni 2008
houdende de invoering van een Koninkrijksdag als feestdag voor de Nederlandse
Antillen. Door alle aldaar gewijzigde landsverordeningen middels het onderhavige
ontwerp opnieuw te wijzigen, heeft de regering zich ervan vergewist dat alle
noodzakelijke wijzigingen zijn verwerkt. Immers, die eerdere landsverordening is tot
op heden compleet gebleken.
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3.2.2. Advies RvA no. SM/14-12-LB
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Samenvatting van het nader rapport betreffende het advies d.d. 27 juli 2012, RvA
no. SM/14-12-LB

Voor de Raad was het niet duidelijk waarop de raming in de nota van toelichting van
NAf 10.000.000 ten behoeve van de pensioenen gebaseerd was.

De regering geeft aan dat de nota van toelichting uitgebreid wordt met een
motivering inzake de stijging van de lasten ten behoeve van de pensioenen. De
stijging van de lasten hangt samen met de thans bestaande pensioenreserves die in
gelijke mate moeten worden verhoogd met de stijging van de loonsom. De
pensioenreserves bedragen ongeveer NAf 320.000.000. Dit bedrag stijgt met 3,2%
naar een bedrag van NAf 10.240. Deze lasten worden niet verhaald op de deelnemers
aan het APS, maar komen ten laste van de werkgever.
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3.2.3. Advies RvA no. SM/17-12-LB
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Het nader rapport betreffende het advies d.d. 13 september 2012, RvA no.
SM/17-12-LB heeft de Raad niet ontvangen.
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3.2.4. Advies RvA no. SM/18-12-LB
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Samenvating van het nader rapport betreffende het advies d.d. 22 augustus
2012, RvA no. SM / 18-12-LB

Datum aflooptermijn gesteld in artikel 15 Landverordening
overgangsbepalingen
De Raad merkt op dat de termijn van 2 jaar volgens de landsverordening komt te
vervallen op 10 oktober 2012. De Raad heeft eerder in haar advies van 9 augustus
2012 (RvA no. SM/16-12-OA) voorgesteld de gestelde termijn in artikel 15 te
verlengen tot 1 maart 2014. Het belangrijkste argument hiervoor was ter bevordering
van de wetgevingsefficiëntie. Immers, vervalt deze mogelijkheid, dan kunnen de
bijlagen slechts bij landsverordening worden gewijzigd, hetgeen gecompliceerder is
en meer tijd in beslag neemt.

De regering overweegt dat het onwenselijk is om een landsverordening tot verlenging
van de termijn ex artikel 15 van de Landsverordening overgangsbepalingen te
ontwerpen. Deze bepaling is niet zonder reden beperkt tot een periode van twee jaar,
onder andere gezien in het licht van het voornoemde belang van de rechtszekerheid.

De toepassing van artikel 3 van de landsverordening
Het voorstel van de Raad om de zinsnede ‘bedoeld in artikel 3 van de
Landsverordening’ te schrappen, wordt niet door de regering overgenomen. Volgens
de regering geldt er een ander systeem. Het systeem bepaalt dat alle wettelijke
regelingen vanaf het moment van de inwerkingtreding  van de landsverordening
worden gelezen als ware de wijzigingen reeds in een geconsolideerde tekst
vastgesteld. Zie daarvoor artikel 2 van de landsverordening, waarin staat dat de
wettelijke regelingen, opgenomen in Bijlage I middels de bepalingen van die bijlage
zijn gewijzigd. De enige bevoegdheid die aan de regering is verleend, betreft het
zichtbaar maken van deze wijzigingen door middel van het vaststellen van
geconsolideerde teksten, waarbij wijzigingen worden doorgevoerd.

Intrekking van een wettelijke regeling
De Raad merkt op dat bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot het
intrekken van wettelijke regelingen, beperkt is tot die gevallen die samenhangen met
de gewijzigde rechtsorde. Bijlage II is echter ruimer geformuleerd dan Bijlage 1. De
wetgever heeft aldus beoogd voor deze gevallen het oordeel aan de regering te laten
of intrekking noodzakelijk wordt geacht.

De regering overweegt dat artikel 15, tweede lid, dient te worden uitgelegd dat de
regering de verplichting heeft alle wettelijke regelingen te inventariseren en bij
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, in te trekken, waarvan de regering
dat noodzakelijk acht. Beperkingen hieraan zijn gelegen in de Staatsregeling en de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Terugwerkende kracht
De Raad merkt op dat niet duidelijk wordt waarom terugwerkende kracht in het
onderhavige geval is toegekend. Volgens aanwijzing 122 geschiedt terugwerking
enkel indien er een bijzondere reden voor bestaat. De Raad acht in dit geval
toekenning onwenselijk, aangezien daarmee ook een landsverordening met
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terugwerkende kracht zou komen te vervallen. De regering volgt het advies van de
Raad en heeft de toelichting op dat punt aangepast.
Betrokkenheid van de Staten
De Raad geeft in haar advies de regering in overweging om de Staten te informeren
over de toentertijd voorgenomen wijziging van de bijlagen.

De regering begrijpt de zorg van de Raad en heeft daardoor besloten een extra lid aan
artikel 1  van Bijlage I toe te voegen om de democratische controle zo veel mogelijk
te optimaliseren. Deze toevoeging houdt in dat voorafgaand aan de bekrachtiging van
een landsbesluit, houdende de vaststelling van geconsolideerde teksten van
landsverordeningen, waarbij gebruik is gemaakt van de bevoegdheid om het doel zo
dicht mogelijk te benaderen, het ontwerp voor een dergelijk landsbesluit eerst voor te
leggen aan de Staten, alvorens tot bekrachtiging wordt overgegaan. Bekrachtiging
wordt, in die gevallen, voor vier weken opgeschort.

Wetstechnische verbeteringen
De regering heeft aan Bijlage I is het toegevoegde derde lid scherper juridisch
geformuleerd, door de wettelijke bevoegdheid tot aanpassing te clausuleren naar tijd
en niet het volledige tweede lid. Ook is de inwerkingtredingsbepaling aangepast. De
termijn van de Ombudsman, genoemd in artikel 127, vierde lid, van de Staatsregeling,
is gekoppeld aan het moment van bekrachtiging en niet aan het moment van uitgifte
van het Afkondigingsblad, waarin de regeling zal worden geplaatst. De Nota van
toelichting is overeenkomstig aangepast.
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Contact :
Council of Advice/ Raad van Advies
E.C. Richardson Street # 13
Philipsburg
Sint Maarten
Dutch Caribbean
Tel: +1 (721) 542-0953
Fax: +1 (721)542-0963
Email: info@councilofadvicesxm.com
Website: www.councilofadvicesxm.com

Andere handige websites:
Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten: www.kabgsxm.com
Staten van Sint Maarten: www.sxmparliament.org
Overheid van Sint Maarten: www.sintmaartengov.org

Link voor regelgeving
Regelgeving vanaf 10-10-10:
www.sintmaartengov.org
" Laws;
" Official Publications

Regelgeving vóór 10-10-10:
www.overheid.nl
" Lokale regelingen;
" Uitgebreid zoeken;
" Voormalige Nederlandse Antillen;
" Vul in bijvoorbeeld: 02-10-10;
" Zoeken
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