Raad van Advies Sint Maarten

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

RvA no. SM/19-12-LB

Onderwerp:

Ontwerp-Iandsbesluit, inrichting en organisatie secretariaat Algemene Rekenkamer in
verband met een aanpassing van het formatieplan (uw volgno. LH-12/001 0).

Advies:

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 8 augustus 2012 om het oordeel van de Raad
van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling en vaststelling hiervan in
de spoedvergadering van de Raad d.d. 20 augustus 2012, bericht de Raad u als volgt.
Bestudering van het onderhavig ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede
de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad geen aanleiding tot het
maken van inhoudelijke opmerkingen .
Opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard
In de bijlage zijn de opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard opgenomen.
Conclusie
Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen vast te stellen nadat aan vorenstaande
opmerkingen aandacht zal zijn geschonken.

Sint Maarten, 20 augustus 2012
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BIJLAGE bij het advies d.d. 20 augustus 201 2, RvA no. SM/1 9-12-LB
Opmerkingen van redactionele en wetstechnisch e aard

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting bevat een aantal redactionele en
wetstechnische onvolkomenheden . De Raad geeft de volgende niet-limitatieve
voorbeelden .
Ontwerp:
a. Voorgesteld wordt om na 'IN NAAM VAN DE KONINGIN!' de tekst:
De Gouverneur van Sint Maarten
links van de pagina te plaatsen; 1
b. Voorgesteld wordt om in de overweging de term 'landsbesluit', in de passage 'bij dit
landsbesluit gevoegde functieboek', te vervangen met: landsbesluit, houdende
algemene maatregelen;
c. Voorgesteld wordt om in artikel I de term 'landsbesluit' , in de passage 'bijlage bij dit
landsbesluit', te vervangen met: landsbesluit, houdende algemene maatregelen;
d.

Voorgesteld wordt om de in artikel II gebruikte term 'landsbesluit', telkens te
vervangen met: landsbesluit, houdende algemene maatregelen .

Nota van toelichting:
a. Voorgesteld wordt om de term 'landsbesluit' anders dan gebruikt in de zin
'Landsbesluit inrichting en organisatie secretariaat Algemene Rekenkamer', telkens
te vervangen met: landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

1 Dit voorstel is volledigheidshalve gebaseerd op de Aanwijzingen voor de regelgeving van Sint Maarten (Aanwijzingen). De reden
hiertoe is dat de regering overwegend dit model en niet het model in het Draaiboek voor de totstandkoming van wet- en regelgeving
van Sint Maarten of in de Landsverordening bekendmaking en inwerkingtreding heeft gevolgd . Hetgeen kan worden afgeleid van
het geomitteerde 'gelet op', dat volgens (de toelichting bij) Aanwijzing 86 niet wordt gebruikt als het een wijzigingsregeling betreft.
Overigens wordt de tekst 'gelet op' in zijn geheel niet gehanteerd in de Landsverordening bekendmaking en inwerkingtreding. Dat
model lijkt niet te zijn gevolgd , omdat deze qua vorm te zeer afwijkt van de lay-out van het landsbesluit, houdende algemene
maatregelen. Daarbij merkt de Raad op dat de voornoemde Landsverordening, de Aanwijzingen en het Draaiboek tegenstrijdig zijn
en geeft de regering in overweging om deze met elkaar te laten stroken. Te meer omdat de Landsverordening hoger recht dan het
Draaiboek en de Aanwijzingen betreft en de Aanwijzingen gemaakt zijn op basis van afspraken op Koninkrijksniveau.
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