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VOORWOORD

Op 10 oktober 2010 (de zogenaamde 10-10-10) is het land Sint Maarten geboren, nadat
er ruim 10 jaar aan was gewerkt om de status van land te krijgen binnen het Koninkrijk
der Nederlanden.

Om te kunnen functioneren als rechtsstaat is het van wezenlijk belang dat de
staatsorganen, Hoge Colleges van Staat, operationeel zijn. Een van de voorwaarden voor
St. Maarten om als land te kunnen bestaan was dat de Raad van Advies, de Ombudsman
en de Rekenkamer ingesteld dienden te zijn.

De Raad van Advies is wettelijk ingebed in de Staatsregeling van Sint Maarten (A.B. 2010
no. 24).

De Raad van Advies is het hoogste en laatste adviesorgaan van de Regering en van de
Staten (bij initiatief wetten) in het wetgevingsproces, voordat de behandeling in de Staten
plaatsvindt. Het is de bedoeling dat door de advisering van de Raad de kwaliteit van de
wetgeving en het bestuur verbeterd wordt. De Raad levert als zodanig een bijdrage aan
de democratie door bij het geven van advies, de wetgevingsprodukten aan een juridische,
wetstechnische en een beleidsmatige toets te onderwerpen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van het toetsingskader bij advisering van de Raad van State (zie bijlage 2).Artikel
13 van de Landsverordening op de Raad van Advies (A. B. 2010 no. 17) bepaalt dan ook
dat de Raad gehoord wordt over alle concepten van wetgeving.

Alle begin is moeilijk.Voor de pas ingestelde Raad betekende dit dat in december 2010
de Vice-voorzitter samen met de leden Bell en Beaujon, zonder administratieve of 
juridische medewerkers, de uitdaging moesten aangaan om een gedegen advies te geven
over de begroting 2011 van Land St. Maarten. Ook dankzij de praktische tips van de
Secretaris mevr. mr. Cadlyn Raphaela en Office manager mevr. Julia Elvilia-Seedorf van de
Raad van Advies Curaçao kon de Raad zich goed van deze taak kwijten en kon hij met
een gebalanceerd advies komen.Tevens moet genoemd worden de assistentie van de
voormalige Secretaris van de Raad van Advies Nederlandse Antillen mevr. mr. drs. Niovis
Winklaar.

Momenteel bevindt de Raad zich in de oprichtingsfase. De stichting USONA (Uitvoering
Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen) heeft fondsen beschikbaar gesteld voor de
opbouw van de Raad en de overige staatsorganen, hetgeen door de Raad gewaardeerd
wordt. Dankzij deze fondsen zal de administratieve ondersteuning en de bedrijfsvoering
in 2011 en volgende jaren worden gestruktureerd en zal het proces van 
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het aantrekken van gekwalificeerd personeel voor het Secretariaat kunnen worden
afgerond.

De Raad van Advies is een splinternieuw instituut voor St. Maarten. Het is voor
menigeen nog onbekend. Naar mijn mening is het noodzakelijk dat de Raad een effectief
communicatie- en informatieplan tot uitvoering brengt, om zowel het publiek als de
bestuurders regelmatig omtrent de rol, werkwijze en bedrijfsvoering te informeren. Een
middel hierbij is communicatie via de media. De Raad is voornemens deze weg binnen de
daarvoor in de wet gegeven kaders te gebruiken.

Dit korte verslag over de maanden oktober, november en december 2010 is dan ook
een stap in die communicatie richting.

Mevrouw mr. Mavis C. C. Brooks-Salmon
Vice-voorzitter 

6

De beëdiging van mevrouw mr. Mavis C. C. Brooks-Salmon



1. WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN DIE BETREKKING
HEBBEN OP DE ADVIESTAAK VAN DE RAAD VAN ADVIES

De artikelen 69 tot en met 73 in het vijfde hoofdstuk van de Staatsregeling van Sint
Maarten betreffen de wettelijke inbedding van de Raad van Advies.

Artikel 69 bepaalt dat de Raad door de regering gehoord wordt 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.

Voorts wordt de Raad door de regering gehoord in de gevallen dat de Landsverordening
Raad van Advies dit voorschrijft, in alle buitengewone gevallen van gewichtige aard en in
alle andere zaken waarin 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.

Overigens is de Raad bevoegd om eigener beweging de regering van advies te dienen als
hij dat nodig acht.

In artikel 71 van de Staatsregeling wordt de opdracht gegeven om de inrichting en
bevoegdheden van de Raad van Advies bij landsverordening te regelen. Als gevolg
daarvan is de Landsverordening Raad van Advies opgesteld.Tenslotte bepaalt artikel 73
dat de Raad van Advies een reglement van orde vaststelt dat wordt bekend gemaakt in
het Afkondigingsblad.
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II. BEDRIJFSVOERING VAN DE RAAD VAN ADVIES

a. De samenstelling van de Raad van Advies
Artikel 1 van de Landsverordening Raad van Advies bepaalt dat de Raad uit vijf leden
bestaat, waaronder een Vice-voorzitter en, ten hoogste, vijf buitengewone leden.
De samenstelling van de eerste Raad van Advies was als volgt:

Vice- voorzitter: Mevrouw mr. Mavis Brooks-Salmon

Leden : De heer drs. Eugene Holiday

De heer Mathias Voges

De heer Dennis Richardson MBA

De heer Jan Beaujon

Buitengewone leden: De heer mr. Gaston Bell

De heer mr. Miguel Alexander

De heer mr. Reynold Groeneveldt

Kort daarna moesten er al wijzigingen in de samenstelling worden aangebracht daar drs.
Eugene Holiday tot de eerste Gouverneur van het land St. Maarten werd benoemd, met
de heer mr. Reynold Groeneveldt als zijn waarnemer.Vervolgens werd de heer Gaston
Bell in de plaats van de heer Holiday als lid benoemd. In december 2010 raakte de Raad
een ander lid kwijt omdat de heer Mathias Voges Gevolmachtigde Minister voor St.
Maarten in Nederland werd.
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b. De werkwijze van de Raad van Advies

Algemeen

De vergaderingen van de Raad vinden in de regel een keer per maand plaats op de
eerste maandag van de maand.Voor spoedgevallen is de derde maandag van de maand
gereserveerd. De vergadering wordt voorgezeten door de Vice-voorzitter. Op grond van
artikel 70, tweede lid, van de Staatsregeling van Sint Maarten oefent de Gouverneur het
voorzitterschap uit van de Raad van Advies, zo dikwijls als hij dit nodig oordeelt, en heeft
hij dan een raadgevende stem.

Naast de leden van de Raad en de Secretaris, kunnen ook de adviseurs van het
Secretariaat de plenaire vergaderingen van de Raad bijwonen.

De adviezen die door de Raad in een plenaire vergadering zijn vastgesteld, worden
ondertekend door de Vice-voorzitter en de Secretaris. Deze adviezen worden aangebo-
den aan de Gouverneur of aan de Voorzitter van de Staten, als het een adviesverzoek van
de Staten betreft over ontwerpen van initiatief-landsverordeningen en concept-nota’s van
wijzigingen.

Voorbereiding advisering  (in werkgroepen van de Raad)

De adviseurs van het Secretariaat verrichten vooronderzoek over het betreffende
adviesverzoek.Aan de hand van het verrichte vooronderzoek geeft de behandelende
adviseur een uiteenzetting van de problematiek in een notitie of een eerste aanzet voor
een concept-advies. Deze notitie of dit concept-advies, dat in de regel door de Secretaris
is geaccordeerd, dient uitsluitend om de discussies in de vergadering over het
adviesverzoek te vergemakkelijken. Nadat de vergadering tot overeenstemming is
gekomen over de tekst van een concept-advies wordt dit door de Raad vastgesteld en
vervolgens door het Secretariaat afgerond. Indien noodzakelijk wordt deze finale tekst
weer aan de leden (per mail) voorgelegd. Het uiteindelijke advies wordt door de  Vice-
voorzitter en de Secretaris ondertekend en samen met het originele adviesverzoek aan
de Gouverneur verzonden.

De leden van de Raad kunnen worden ingedeeld in drie werkgroepen. Deze worden elk
gevormd door ten minste drie leden van de Raad, en ondersteund door een adviseur van
het Secretariaat. Bij de bemanning van de werkgroepen wordt rekening gehouden met de
specifieke gewenste expertise. Deze werkgroepen komen regelmatig bijeen. Ook wordt
regelmatig via mail met elkaar gecommuniceerd over ontvangen adviesverzoeken. Een al
dan niet aangepast concept-advies dat door de werkgroep is geaccordeerd, wordt in een
plenaire vergadering van de Raad behandeld.
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Wetgevingsadvisering

De Raad schenkt in zijn adviezen veel aandacht aan de kwaliteit van de wet- en
regelgeving en toetst ook zorgvuldig of de aan hem voorgelegde voorstellen in
overeenstemming zijn met internationale overeenkomsten, het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden, de Staatsregeling van Sint Maarten en relevante
rijksregelgeving. De Raad van Advies richt zich ten aanzien van de advisering over o.a.
wet- en regelgeving op de voortgaande verhoging van de kwaliteit van deze advisering.
Daarbij hanteert hij bij zijn advisering een toetsingskader dat gebaseerd is op een
beleidsanalytische, een juridische en een wetstechnische toetsing. Deze werkwijze is de
waarborg voor een professioneel resultaat dat de Raad te allen tijde wil bereiken.

De beleidsanalytische toetsing

Bij de beleidsanalytische toetsing wordt de vraag beantwoord, of er een duidelijk omlijnd
beleidskader valt te bespeuren en of het beoogde doel wordt bereikt met de
voorgestelde regeling. Punten die hierbij ook aan de orde moeten komen zijn: de
motivering van de ontwerp-regeling, doeltreffendheid of effectiviteit ervan, en ook de
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regeling. Bij deze afweging neemt de Raad
ook maatschappelijke overwegingen in acht.

De toelichting op de ontwerp-regeling vormt in belangrijke mate de leidraad voor de
beleidsanalytische toets. De Raad gaat na of de redengeving van de regeling in de
toelichting wordt gemotiveerd en of de motivering draagkrachtig is.

De juridische toetsing

Bij de juridische toetsing wordt gekeken of de voorstellen c.q. ontwerp-regelingen al dan
niet in strijd zijn met hoger geschreven recht en met algemene beginselen van behoorlijk
bestuur. Hierbij kunnen genoemd worden: het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden, de Staatsregeling van Sint Maarten, internationale overeenkomsten en
andere relevante rijksregelgeving.

Het overgangsrecht krijgt bij deze toetsing altijd bijzondere aandacht van de Raad. Ook
wordt door de Raad bij de juridische toetsing de inpassing van de voorstellen c.q.
ontwerp-regelingen in het bestaande rechtssysteem onderzocht en de toelaatbaarheid
van (een algemene en ongeclausuleerde) delegatie getoetst.
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De wetstechnische toetsing

Bij de wetstechnische toetsing ligt de nadruk op vormaspecten van de ontwerp-regeling,
zoals de structuur en formulering van het ontwerp, met de daarbij behorende toelichting.
Gebruikte terminologie, leesbaarheid van de toelichting en het type regeling waarvoor is
gekozen, zijn enkele aanknopingspunten.

Type adviezen en dicta

Aan het einde van de adviezen van de Raad wordt een dictum gegeven. Een dictum is
een beslissing van de Raad inzake de ter advisering voorgelegde ontwerp-regeling. 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 ten 
aanzien van een ontwerp-landsverordening beslissen om de volgende typen dicta aan de
regering in overweging te geven:

- de ontwerp-regeling naar de Staten te zenden; danwel deze naar de Staten te 
zenden nadat aan de opmerkingen van de Raad aandacht zal zijn geschonken of 
er rekening mee zal zijn gehouden;

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

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

Indien de regeling een ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen betreft, is
er sprake van gradaties van het wel of niet vastellen van genoemde ontwerp-regeling.

De beoordeling van een ontwerp-regeling die aan de Raad is voorgelegd kan, aan de hand
van het toetsingskader, leiden tot een inhoudelijk advies of tot de conclusie dat er geen
reden is voor het maken van materieel-inhoudelijke opmerkingen, een zogenoemd
conform of blanco advies.

Advisering over initiatief-wetsvoorstellen

De Raad adviseert in beginsel in twee fasen over een initiatief-wetsvoorstel, 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, hebben de Staten nog
geen definitief standpunt over het voorstel ingenomen. In elke fase van behandeling van
een initiatief-wetsvoorstel door de Staten kunnen de Staten, wanneer zij zulks nodig
achten, de Raad van Advies raadplegen. Bijvoorbeeld indien het
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initiatief-ontwerp, 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. De Raad kan de regering in overweging geven het ontwerp vast te stellen
of niet vast te stellen, nadat een initiatief-ontwerp-landsverordening door de Staten is
goedgekeurd.

Looptijd van de adviezen

Het is van eminent belang dat de Raad zich houdt aan de periode van advisering die hij
heeft vastgesteld. De Raad streeft ernaar om, afhankelijk van de inhoud van een
aangeboden ontwerp-regeling, een adviesperiode van maximaal drie maanden aan te
houden.

c. Ondersteuning van de Raad van Advies

De Landsverordening Raad van Advies bepaalt in artikel 11, eerste lid dat aan de Raad
van Advies wordt toegevoegd een Secretariaat met aan het hoofd de Secretaris van de
Raad van Advies. In overeenstemming met het tweede lid wordt het personeel van het
Secretariaat op voordracht van de Raad bij landsbesluit benoemd, en gehoord de Raad,
bij landsbesluit geschorst en ontslagen. De rechtspositie van de Secretaris en het
personeel worden evenals de inrichting en de organisatie van het Secretariaat bij
landsbesluit, houdende algemene maatregelen geregeld.

In de verslagperiode beschikte de Raad nog niet over een Secretariaat en was de
Secretaris nog niet benoemd. In samenwerking met de kwartiermaker voor de Hoge
Colleges van Staat is in 2010 een aanvang gemaakt met de werving van de Secretaris en
de juridisch adviseur.

Behalve de Secretaris dienen in het Secretariaat conform het goedgekeurde formatieplan
de volgende functies te worden ingevuld:

- een Juridisch Adviseur

- een Beleidsadviseur

- een Allround administratief medewerker
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d. Financieel Beheer van de Raad van Advies

Formeel was er voor het jaar 2010 geen begroting voor de Raad van Advies ingediend. Er
was immers geen goedgekeurde begroting voor het land Sint Maarten voor 2010 en ook
niet voor de periode na 10-10-10.Ten behoeve van de opbouw van de Hoge Colleges
van Staat is in het kader van de ontmanteling van het land Nederlandse Antillen een IVB
programma opgesteld dat gefinancierd zou moeten worden uit de middelen van USONA.
In het kader van dit programma zijn dan ook in 2010 de elementaire kosten van de
oprichting van de Raad van Advies, zoals huisvesting, gefinancierd.

Conform het bepaalde in de Landsverordening Raad van Advies dienen de Staten, in
overeenstemming met de Minister van Financiën, de Raad van Advies alle middelen
beschikbaar te stellen.
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III. PRODUCTIE VAN DE RAAD VAN ADVIES

Sedert de instelling van de Raad van Advies op 10 oktober 2010 is de Raad 5 maal in
gewone vergadering bij elkaar geweest, waarvan één maal onder voorzitterschap van de
Gouverneur van Sint Maarten.

Gedurende de verslagperiode heeft de Raad van Advies over drie wetgevingsprodukten
geadviseerd. Het betrof twee ontwerp-landsverordeningen en een ontwerp-landsbesluit
houdende algemene maatregelen. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de
adviezen, waarbij zij aangetekend dat alleen adviezen kunnen worden besproken die ten
tijde van het opstellen van het jaarverslag reeds openbaar zijn geworden.

A. Ontwerp-landsverordeningen

1. Ontwerp-landsverordening, tot vaststelling van de begroting van
St. Maarten voor het dienstjaar 2011 (volgnummer LV-10/0003)

Het was niet makkelijk om met een advies over de begroting 2011 te komen, vooral daar
de Raad nog niet compleet was en nog geen personeel in dienst had.

De Minister van Financiën heeft de leden vaak van extra informatie moeten voorzien. De
Raad heeft ook met de adviseurs van de Minister gesprekken gevoerd omtrent vragen
die hij over de begroting had. De Vice–voorzitter en de leden Bell en Beaujon hebben
zich verschillende dagen urenlang over de begroting gebogen. Uiteindelijk heeft de Raad
naar analogie van het advies van de Raad van Advies van Curaçao een gebalanceerd
advies kunnen opstellen.

De Raad heeft de regering geadviseerd om rekening te houden met het feit dat de Raad
geen adviesverzoek omtrent de begroting 2010 heeft ontvangen.Volgens de
Landsverordening Comptabiliteit kan door deze ommissie niet teruggevallen worden op
de begroting van het voorgaande jaar. De Raad was tevens de mening toegedaan dat het
te voeren beleid van de ministeries over het algemeen nauwelijks kon worden afgeleid
uit de gegeven toelichting.
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2. Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op
bedrijfsomzetten 1997 (volgnummer LV-10 /0003)

De Raad heeft uit de memorie van toelichting kunnen opmaken dat de reden voor de
verhoging van het tarief voornamelijk was om het dreigende begrotingstekort te
vermijden.

De Task-force Inkomenverhogende maatregelen wilde zich aan de met de Commissie
Financieel Toezicht, in feite met Nederland, gemaakte afspraken houden.

B. Ontwerp-landsbesluiten houdende algemene maatregelen

1. Ontwerp-Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter
vaststelling van modelformulieren en stemdistricten ter uitvoering
van de Kiesverordening (Kiesbesluit) (283/10)

De Raad heeft zich als hoogste en laatste adviesorgaan in het advies afgevraagd waarom
de voorzitter van het centraal stembureau niet is geraadpleegd. De Raad is tevens van
mening dat de modellen, gebaseerd op artikel 1, tweede lid van de Staatregeling ook in
het Engels beschikbaar dienen te zijn.
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IV     BIJLAGEN

Bijlage I.Advisory Council of St. Maarten (samenvatting in het Engels)

The Advisory Council of Sint Maarten is an independent organ (High College of State) of
the Government which is anchored in the Constitution of Sint Maarten.With the birth
of Country St. Maarten on October 10, 2010, the Advisory Council came into existence.

According to the Constitution (AB 2010 # 24) the task of the Advisory Council (AC) is
to advise the Government in the first place and Parliament, when it presents an
initiative bill, about all proposals of legislation and regulation of or with regard to
Country St. Maarten.

The Advisory Council is heard about all:

- Drafts of National Ordinances and national Decrees

- Proposals as referred to in the Charter of the Kingdom of the Netherlands,
regarding approval or termination of treaties which concern St. Maarten;

- Proposal of Kingdom laws and drafts by general order in the Council of the
Kingdom;

- Extraordinary, momentous situations of importance and in all other matters of
concern to Government;

- The AC is also authorized to give unsolicited advice to Government if the
Council deems it necessary.

Based on the National Ordinance of the Advisory Council, the Ministers must give
information to the Council which the Council considers necessary in connection to the
matter to be handled.

The Council is also authorized to call on experts when needed.

The AC deliberates about a bill and ultimately arrives at an advice on that draft
ordinance or decree. In the deliberation lies the test of the quality of the legislation at
hand.The discussions are brought up based on three assessment instruments in order to
guarantee an objective analysis of the draft at hand.
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a. Policy assessment:

- The point of departure of the legislator should always be sound and 
well founded

- The proposed policy should be clearly formulated

- The intended objective should be achieved with the proposed regulation

- The legislative text should be precise, effective and efficient

- The chosen solution should always comply with the requirements of
proper legislation and a democratic constitutional state.

- The explanatory notes of the legislation must make clear that there are
sufficient people and means available for the execution and the
maintenance thereof.

b. Legal assessment:

The legal assessment has to do with the judicial quality of the regulation.
- The proposed regulation should not be in conflict or contrary to a higher

written or unwritten law nor the legal principles.

c. Legislation technique assessment:

The technical assessment encompasses the technical quality of the regulation and 
the explanatory notes based on the legal instruction document. During that aspect
of the deliberation the AC looks at the following points:

- logical and systematic construction;

- inner consistency;

- used terminology;

- correct spelling;
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II. Composition of the Advisory Council

The AC consists of 5 members including the new Vice-Chair and five extra ordinary
members.The members of the very first AC for Country St. Maarten were:

Vice-Chair: Mavis Brooks-Salmon LLM, MA 
Members: Eugene Holiday MSEcon, who is presently the Governor of St. Maarten;
Mr. Mathias Voges, who is the Minister Plenipotentiary in the Hague at the moment;
Mr. Dennis Richardson MBA, who is now also the State Advisor for St. Maarten in
the Netherlands.

The extraordinary members were: Mr. Gaston Bell LL.M, who replaced Mr. Holiday, Mr.
Miguel Alexander LLM and Mr. Reynold Groeneveldt LL.M, the acting Governor.

It was not easy to function in the very beginning as the formation of the board and staff
was not complete.The first 3 months the AC had to function without a secretariat that
assists the AC. Thanks to the tips, advices and examples of the Advisory Council of
Curacao and the former Secretary General of the Advisory Council of the Netherlands
Antilles, the Vice-Chair and members Bell and Beaujon could provide Government with
adequate advice on the budget 2011.

The head of the Secretariat is the Secretary General of the Council.The formation of
the secretariat consists of a legal advisor, a policy advisor and an all round administrative
clerk. During the months of November and December interviews were conducted with
possible candidates to fill those above mentioned positions.

The Advisory Council as a High College of State is a completely new institute and is little
known on St. Maarten. I am of the opinion that the media should be used as much as
possible to inform the people and politicians of St. Maarten about the role,
function and working method of the Advisory Council.

This first report is a step in the direction of communication.

Vice-Chair Advisory Council

Mavis Brooks-Salmon LLM MA
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Bijlage11. De toetsingskader bij advisering door de Raad van Advies

Toetsingskader Raad van State (handreiking van de Workshop “Schrijven van
adviezen” door mr H. Luijendijk en mr A.Weggeman, Curaçao, 19-21 oktober 2010).

De Afdeling advisering van de Raad van State gebruikt voor zijn adviezen een drieledig
toetsingskader:

1. De beleidsanalytische toets

2. De juridische toets

3. De wetstechnische toets

Hieronder wordt op deze drie toetsen ingegaan.

1. De beleidsanalytische toets 
De beleidsanalytische toets (BAT) is een kritische analyse van beleidsmatige aspecten van
een ontwerp aan de hand van drie hoofdpunten:

A. Probleembeschrijving

B. Probleemaanpak

C. Een analyse van de verwachtingen over de uitvoering 

Daarbij wordt uitgegaan van de (politieke) keuzes die de regering of de indieners hebben
gemaakt. Bij de BAT speelt de toelichting op de ontwerpregeling een grote rol. De
Afdeling advisering gaat na of de redengeving voor de regeling in de toelichting helder
wordt weergegeven en of deze motivering overtuigend is. ln bijlage 4 is een checklist
beleids-analytische toets opgenomen. Hierna worden de drie hoofdpunten kort
toegelicht.

1A. Probleembeschrijving

Het eerste deel van de BAT behandelt de vraag welk maatschappelijk problem de
voorgestelde regeling probeert op te lossen, of in ieder geval probeert te verminderen.
Wetgeving valt immers niet los te zien van het overheidsbeleid als geheel. De Afdeling
advisering gaat bij deze toetsing uit van de beleidskeuze die de indiener heeft gemaakt en
kijkt of deze keuze te realiseren is.
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Vertrekpunt van de BAT is daarom de probleembeschrijving. ln dit verband worden
vragen gesteld als: wat is het probleem en wie heeft het? Wat is de context van het
probleem? ls het noodzakelijk dit probleem op te lossen? Welke eerdere ervaringen zijn
opgedaan met het probleem en zijn oplossing? Wat leren eerdere ervaringen met dit
probleem of met andere, vergelijkbare problemen. Daarop volgt de vraag of het
probleem zich wel leent voor oplossing via wetgeving, of dat andere regels of
zelfregulering door de betrokkenen daarvoor meer geschikt zijn. Ook kan er sprake zijn
van een eenmalig probleem, waarvoor geen wetgeving nodig is. ln verband met deze
vragen past ook aandacht voor de samenhang met andere (nog in te dienen)
wetsvoorstellen.

1B. Probleemaanpak

Het tweede deel van de BAT behandelt de vraag of de voorgestelde regeling een oploss-
ing kan bieden voor dit maatschappelijk probleem en of deze oplossing ook effectief is.
De Afdeling advisering betrekt ook de neveneffecten en lasten voor burgers en private
organisaties bij de beantwoording van deze vraag. Ook kijkt de Afdeling advisering naar
de veronderstellingen waarop het ontwerp rust.

1C. Uitvoering

Het derde deel van de BAT gaat over de uitvoering, in het bijzonder de naleefbaarheid,
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het voorstel. Bij naleefbaarheid gaat het om de
vraag of burgers en private organisaties de verplichtingen die de regeling oplegt kunnen
naleven. Daarbij kijkt de Raad van State onder andere naar de administratieve lasten. Bij
uitvoerbaarheid gaat het om de vraag of (overheids)instellingen in staat zijn de regeling
uit te voeren, en of zij daarvoor voldoende mensen en middelen ter beschikking hebben.
Bij handhaafbaarheid gaat het om de vraag of er toezicht kan worden uitgeoefend op de
naleving van de regeling en wie daarmee wordt belast.

De drie onderdelen van de BAT zijn nauw met elkaar verweven. De kwaliteit van de
probleemdefinitie en de juistheid van de veronderstellingen beinvloeden de doelstellingen
van een voorstel en de trefzekerheid van de aanpak van het probleem. De gekozen
doelstellingen zijn weer bepalend voor de kwaliteit van de uitvoering. Een doelstelling die
niet aansluit op het probleem, zal hooguit bij toeval leiden tot een oplossing. Een
onzuivere of vage doelstelling biedt uitvoerende instanties te weinig houvast bij de
uitoefening van hun taak, waardoor ook andere doelen, bijvoorbeeld de informele, eigen
belangen van deze instanties of hun bestuurders, een (onzuivere) rol kunnen gaan spelen
in de uitvoering.
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Bij de beleidsanalytische toetsing van voorgestelde wetgeving gaat het om een bepaald
maatschappelijk probleem en de wijze waarop met wetgeving wordt beoogd dat
probleem op te lossen of in ieder geval te verminderen. Maatschappelijke problemen zijn
echter ingewikkeld en eenvoudige oplossingen zijn er zelden. De veronderstellingen
waarvan de wetgever uitgaat zijn niet altijd even solide gegrondvest, en de gekozen
oplossingen voldoen niet altijd aan de eisen die een democratische rechtsstaat en
deugdelijke wetgeving stellen.Vaak zijn compromissen onvermijdelijk, en de wetteksten
die daarvan het gevolg zijn, voldoen niet altijd aan de eisen van precisie, doeltreffendheid
en doelmatigheid.

2. De juridische toets

Bij de juridische toets gaat het om de juridische kwaliteit van de regeling. Het gaat
daarbij om twee hoofdonderdelen:

1. De toetsing aan hoger recht
A De toetsing aan geschreven recht
B De toetsing aan ongeschreven recht

2. De inpassing van het voorstel in het bestaande recht

1A.Toetsing aan hoger recht

De Afdeling advisering onderzoekt allereerst of de voorgestelde regeling niet in strijd is
met hoger geschreven recht en met ongeschreven rechtsbeginselen.

Hoger geschreven recht

Een regeling mag niet in strijd zijn met het internationale recht, in het bijzonder met
verdragsbepalingen die Nederland binden. Belangrijke verdragen zijn het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en
het lnternationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Een regeling mag evenmin in strijd zijn met het Europees recht, zoals de regels van het
EU-Werkingsverdrag over het vrije verkeer van goederen en de economische
mededinging. Daarnaast onderzoekt de Raad of de omzetting van EU-wetgeving in
Nederlandse regelgeving (implementatie) op tijd en op de juiste wijze plaatsvindt. Over
deze onderwerpen zijn handleidingen verschenen die zijn te vinden op intranet.
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Voorts toetst de Afdeling advisering de voorgestelde regeling aan het Statuut van het
Koninkrijk en de Grondwet. De toetsing aan de Grondwet heeft een bijzonder belang 

omdat Nederland, anders dan in veel andere landen, geen rechterlijke toetsing van
formele wetten aan de Grondwet kent.1

1B. Ongeschreven rechtsbeginselen

De toets aan ongeschreven rechtsbeginselen betekent toetsing aan:

- algemene eisen van rechtsstaat en democratie;
- beginselen van constitutioneel recht, zoals het primaat van de wetgever/delegatie 

van regelgevende bevoegdheid;
- andere algemene rechtsbeginselen, zoals rechtszekerheid, adequate rechts

bescherming en evenredigheid; het overgangsrecht krijgt hierbij bijzondere
aandacht.

2. lnpassing van het voorstel in het bestaande recht

Vervolgens onderzoekt de Raad van State of het voorstel past binnen het geldende
rechtssysteem. Bij deze vraag wordt aandacht besteed aan de verhouding van bijzondere
wetten tot algemene wetten, zoals de Algemene wet bestuursrecht, het Wetboek van
Strafrecht en het Burgerlijk Wetboek. Ook komt aan de orde de vraag of de regeling
nodig is naast al bestaande wetgeving en de samenhang met vergelijkbare regelingen.

3. De wetstechnische toets

Bij de wetstechnische toetsing gaat het om de technische kwaliteit van de regeling en de
toelichting zoals de logische en systematische opbouw, de innerlijke consistentie en de
gebruikte terminologie.Voor een deel gaat het om toetsing aan het meer technische
gedeelte van de Ar. De Raad van State neemt opmerkingen van wetstechnische aard,
waarbij ter toelichting kan worden volstaan met een enkele verwijzing bijvoorbeeld naar
66n van de Ar, op in de redactionele bijlage. ln beginsel zijn alleen redactionele
kanttekeningen over de tekst van de regeling in de bijlage opgenomen, redactionele
kanttekeningen met betrekking op de toelichting worden ambtelijk doorgegeven aan de
behandelend ambtenaar van het desbetreffende ministerie.2

2Notitie "Redactionele kanttekeningen bij adviezen" van de directeur Wetgeving,Voorzittersoverleg 24 februari 2OO5,WO5-OO344.

1Bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal is het voorstel van wet in behandeling van het lid Halsema houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te

nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter
(Kamerstukken I 2006/07, 28 331). Dit wetsvoorstel werd door Halsema ingediend op 11 april 2002.






