Raad van Advies Sint Maarten

Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Sint Maarten
Drs. E.B. Holiday
Falcondrive # 3
Harbour View
Sint Maarten

RvA no. SM/03-12-LB

Onderwerp:

Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van de
Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur (uw volgno.
LH-12/0005).

Advies:

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 14 februari 2012 om het oordeel van
de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling
hiervan in de vergadering van de Raad d.d. 3 april en 7 mei 2012 en de
vaststelling hiervan in de vergadering van de Raad d.d. 7 juni 2012, bericht de
Raad u als volgt.
Het onderhavig ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot
wijziging van de Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en
bestuur strekt er volgens de considerans toe de doublure die bestaat inzake de
regelgeving voor corporate governance weg te nemen door de
Landsverordening corporate governance van de Nederlandse Antillen te laten
vervallen.
Bestudering van het onderhavig ontwerp en de bijbehorende nota van
toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de
Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

1.

Algemeen

Op grond van artikel 1, eerste en tweede lid, Landsverordening
overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur, is zowel de Landsverordening
corporate governance (P.B. 2009, 74; hierna 'Landsverordening'), als de
eilandsverordening corporate governance van de 11 de mei 2009 (A.B. 2009,10;
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hierna 'E ilandsverordening') geldende wetgeving. De regering heeft voorgesteld
om de tel<st van de Eilandsverordening te handhaven. De Raad van Advies kan
deze keuze onderschrijven .
Gezien de gehanteerde terminologie van de Eilandsverordening, die paste in de
tijd dat Sint Maarten nog een eilandgebied van de Nederlandse Antillen was,
behoeft de tekst aanpassing. De Raad adviseert om de terminologie zo spoedig
mogelijk te wijzigen, zodat deze strookt met de huidige rechtsorde. Het is
immers van belang in verband met de duidelijkheid van het recht, dat degenen
die in de praktijk in aanraking komen met deze Eilandsverordening op de hoogte
zijn van onder meer de bevoegdheidsverdeling. Dit wordt voorts vereist door het
legaliteitsbeginsel en de daarmee gepaarde rechtszekerheid . Ten slotte is de
aanpassing voorgeschreven in artikel 4, tweede lid, onder c van de
Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur.
Gezien het feit dat het gaat om een inhoudelijke herziening, adviseert de Raad
om de uiteindelijke tekst van de Eilandsverordening te wijzigen via de formele
wetgevingsprocedure.

2.

Inhoudelijke opmerkingen

De Landsverordening bevat regels ten aanzien van de besluitvorming in zaken
betreffende de betrokkenheid van de openbare rechtspersoon de Nederlandse
Antillen in vennootschappen en stichtingen. De eilandsverordenig bevat regels
ten aanzien van de besluitvorming in zaken betreffende de betrokkenheid van
de openbare rechtspersoon het eilandgebied Sint Maarten in vennootschappen
en stichtingen.
De Raad is van mening dat er geen sprake is van een doublure inzake de
regelgeving
voor
corporate
governance.
De
strekking
van
de
Eilandsverordening dient, zo blijkt uit het bovenstaande, te worden
onderscheiden van de strekking van de Landsverordening.
Voorts is in een aantal gevallen een andere formulering gebruikt in de
Landsverordening dan in de Eilandsverordening waardoor de tekst afwijkend is.
Vergelijk in dit kader «zwaarwegende bezwaren» in de Eilandsverordening met
«verzet tegen het algemene belang» in de Landsverordening. 1 Niet is
geconcretiseerd wat dit zwaarwegende bezwaar is. Het kan ook voor individuele
belanghebbenden een zwaarwegend bezwaar zijn.
Een groter verschil is bijvoorbeeld de tekst van de onderscheidenlijke artikelen
3. Waar in artikel 3, eerste lid, van de Eilandsverordening is bepaald dat «de
Corporate Governance Code van tijd tot tijd door de eilandsraad [kan] worden
gewijzigd,» schrijft de Landsverordening imperatief voor dat de Code Corporate
Governance telkens uiterlijk twee jaar na vaststelling opnieuw wordt bezien.
Bovendien is in de Landsverordening bepaald dat «[d]e code in ieder geval
[wordt] aangepast indien gewijzigde internationaal aanvaarde normen daartoe
nopen.»
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Vgl. bijvoorbeeld artikel 7 lid 3 landsverordening met artikel 7 lid 3 eilandsverordening.
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De Raad geeft in overweging om de keuze om
Eilandsverordening te handhaven, nader te motiveren.

de tel<st van

de

Ten slotte heeft de Raad in het bovenstaande opgemerkt dat het wenselijk is om
de terminologie die is gebruikt in de Eilandsverordening, ervan uitgaande dat
deze Corporate Governance Code als uitgangspunt wordt genomen, zo spoedig
mogelijk te laten stroken met de huidige staatsinrichting van Sint Maarten en om
dit via de formele wetgeving te wijzigen. Zoals aangegeven is een aantal
noodzakelijke wijzigingen inhoudelijk, daar het in enkele gevallen gaat om een
nieuwe bevoegdheidsverdeling. In afwijking van de jurisprudentie van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba,2 waarin is vastgesteld dat de minister de
rechtsopvolger is van het bestuurscollege, gaat het bovendien om de
toebedeling van de bevoegdheid van de eilandsraad aan een ander orgaan. In
absentie van een klaarblijkelijke rechtsopvolger, dient de wetgever te beslissen
aan wie deze bevoegdheden worden toegekend. Zie in dit kader bijvoorbeeld
artikel 2 van de Landsverordening respectievelijk van de Eilandsverordening.
Artikel 2 van de Landsverordening leest: «Voor zover in de Raad van Ministers
besluitvorming aan de orde is omtrent een of meer van de onderwerpen
genoemd in deze landsverordening, is die besluitvorming er op gericht dat de
bepalingen van deze landsverordening worden nageleefd.» In artikel 2 van de
Eilandsverordening is gesteld: «Voor zover in het bestuurscollege dan wel in de
eilandsraad besluitvorming aan de orde is omtrent een of meer van de
onderwerpen genoemd in deze eilandsverordening, is die besluitvorming er op
gericht dat de bepalingen van deze eilandsverordening worden nageleefd.» Het
is de vraag of bijvoorbeeld «bestuurscollege» als «minister» zou kunnen worden
begrepen. Een ander voorbeeld, toegespitst op de rechtsopvolger van de
eilandsraad is artikel 4, eerste lid, van de Eilandsverordening.
De Raad vraagt hiervoor aandacht.
De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.
De Raad geeft de regering in overweging omtrent het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen een besluit te nemen nadat met
het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.
Sint Maarten, 11 juni 2012

Mevr. mr. drs. M.C~e Brooks-Salmon
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HLAR 039/10, d.d. 20 mei 2011 ; bevestigd in KG 38451, d.d. 6 september 2011.
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