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VOORWOORD

Het verheugt mij u het verslag van de Raad van Advies over het jaar 2011 te mogen 
presenteren.

Het betreft het eerste verslag van een vol jaar na de geboorte van de Raad van Advies van 
Sint Maarten op 10 oktober 2010. Het in augustus 2011 door de Raad van Advies uitgebrachte 
verslag bestreek immers een periode van 3 maanden.

De bedoeling van dit jaarverslag is om de lezer een beeld te geven over de samenstelling, de 
werkwijze, de ondersteuning en de bedrijfsvoering van de Raad van Advies in het jaar 2011. 
Het jaarverslag omvat een overzicht van de ontvangen adviesaanvragen en de 
corresponderende adviesproductie van de Raad van Advies in het jaar 2011.Overigens dient 
het jaarverslag ook als een evaluatieinstrument over de werkwijze en productie van de Raad 
van Advies in het jaar 2011.

Zoals hierboven vermeld heeft de Raad, alhoewel nog steeds in de opbouwfase, thans een vol 
jaar gefunctioneerd. Het ledental van de Raad is uitgebreid met de benoeming van de heren 
Louis Duzanson en Marcel Gumbs als leden van de Raad van Advies. In het verslagjaar heeft 
de heer Richard Gibson, tot buitengewoon lid van de Raad benoemd was, de Raad moeten 
verlaten wegens zijn benoeming tot lid van de Commissie Financieel toezicht Curaçao en Sint 
Maarten. Tot buitengewone leden van de Raad zijn in 2011 benoemd mevrouw Marcella 
Hazel, (MA) en mr. Rik Bergman.  

De Raad heeft in 2011 dankbaar gebruik kunnen maken van de kennis en expertise van de 
voormalige secretaris van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen, mevrouw mr. drs. 
Niovis Winklaar, die als secretaris a.i. heeft gediend. Wat betreft de formatie van het 
ondersteunend lichaam van de Raad, het Secretariaat, is het gelukt nog voor het einde van het 
verslagjaar de benoeming van een nieuwe secretaris per 1 januari 2012 rond te krijgen. Dit 
nadat per einde 2010 reeds een juridisch adviseur en een administratieve medewerker voor het 
Secretariaat waren aangetrokken. De Raad is voornemens in 2012 de volledige formatie van 
zijn ondersteunend apparaat, conform een nieuw formatieplan te vervolmaken.

Maandelijks hadden de vice-voorzitter en de secretaris a.i. met Zijne Excellentie de Gouverneur 
,voorzitter van de Raad van Advies,  vergaderd teneinde hem op de hoogte te houden van het 
reilen en zeilen van de Raad als organisatie in opbouw.

De contacten met de Raden van Advies in het Caribische gedeelte van het Koninkrijk zijn in het 
verslagjaar ook onderhouden door middel van het secretariatenoverleg, welke in juni 2011 op 
Sint Maarten werd gehouden. Dit mede ter voorbereiding van het quadripartiet raden overleg 
welke in september 2011 in Den Haag werd gehouden. Als nieuwe Raad van Advies in het 
Koninkrijk heeft Sint Maarten voor het eerst deelgenomen aan dit in 2005 officieel gestarte 
tweejaarlijks raden overleg tussen de Raden van Advies van Aruba, Curaçao (voorheen 
Nederlandse Antillen) en de Raad van State van het Koninkrijk. Voor mij was dit quadripartiet 
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radenoverleg toonaangevend voor de samenwerking en was het een indrukwekkende ervaring 
om de ceremonies op Prinsjesdag bij te wonen, alsmede om naar de Troonrede te luisteren in 
de Ridderzaal. Het  volgend quadripartiet radenoverleg  zal in 2013 op Sint Maarten 
plaatsvinden met de Raad van Advies van Sint Maarten als gastheer.

Absoluut hoogtepunt van het jaar 2011 was voor de Raad van Advies echter het door de drie 
Hoge Colleges van Staat van Sint Maarten gezamenlijk georganiseerde Seminar met als thema: 
“Checks and balances in a democracy and the role of the High Councils of State”. Met name 
de gastsprekers de heer mr. Bob Wit, president van het Constitutioneel Hof van Sint Maarten en 
de heer dr. Samuel Polanen, constitutioneel recht adviseur van Suriname hebben met hun 
eloquente toespraken in grote mate bijgedragen aan het succes van de seminar.

Concluderend kan ik zeggen dat 2011 een zeer uitdagend jaar was voor de Raad van Advies. 
Dankzij de medewerking van de leden, buitengewone leden, het secretariaat, de Caribische 
Raden van Advies en de Raad van State, kan het nietemin als een succesvol jaar worden 
bestempeld.

Mijn speciale dank gaat uit naar mevrouw mr. drs. Niovis Winklaar voor haar inzet als 
secretaris a.i. in het jaar 2011 en het opmaken van het jaarverslag van 2011.

Mevrouw mr. drs. Mavis C. C. Brooks-Salmon                                                                                    
Vice-voorzitter
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I.       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, tweede lid, 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 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 tot stand gekomen. Artikel 73 bepaalt ten slotte dat de 
Raad van Advies een reglement van orde vaststelt dat wordt bekend gemaakt in het 
Afkondigingsblad. 

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.
In het verslagjaar hebben verschillende mutaties plaatsgevonden in de samenstelling van de 
Raad van Advies.

Op 5 mei 2011 legden de heren Marcel Gumbs en Louis Duzanson ten overstaan van Z. E. de 
Gouverneur de eed af in verband met hun benoeming tot leden van de Raad van Advies. Op 
dezelfde datum legden Mevrouw Marcella Hazel, MA en de heer mr. Richard Gibson de eed 
af in verband met hun benoeming tot buitengewone leden van de Raad van Advies.

Op 24 november heeft de heer mr. Rik Bergman ten overstaan van de Z. E. de Gouverneur drs. 
E. B. Holiday, de eed afgelegd als buitengewoon lid van de Raad van Advies.

Van links naar rechts: Z.E. de Gouverneur drs. E.B. Holiday, 
mevr. Marcella Hazel MA, dhr. Louis Duzanson,
dhr. Marcel Gumbs, dhr. mr. Richard Gibson

Van links naar rechts: Mevr. drs. mr. Niovis Winklaar, Z.E. 
de Gouverneur drs. E.B. Holiday, dhr. mr. Rik Bergman,                                                                                                                                
mevr. drs. mr. Mavis Brooks-Salmon                                                                                            
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Op 31 december 2011 was de samenstelling van de Raad van Advies was als volgt:

Voorzitter:   Z.E. Gouverneur van Sint Maarten, drs. Eugene B. Holiday

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

Leden :   De heer Jan Beaujon

    De heer mr. Gaston Bell

    De heer Marcel Gumbs

    De heer Louis Duzanson

Buitengewone leden: De heer Dennis Richardson MBA

    De heer mr. Miguel Alexander

    Mevrouw Marcella Hazel MA    

    De heer mr. Rik Bergman

Secretaris a.i.:  Mevrouw mr. drs. Niovis Winklaar

Van links naar rechts boven: Dhr. Louis Duzanson, dhr. Dennis Richardson MBA, 
dhr. Jan Beaujon, dhr. mr. Gaston Bell, dhr. Marcel Gumbs. Van links naar rechts 
beneden: Mevr. drs.mr. Niovis Winklaar, Z.E. de Gouverneur drs. E.B. Holiday, 
mevr. drs. mr. Mavis Brooks-Salmon, mevr. Marcella Hazel MA.

Overige medewerkers van het secretariaat:

Juridisch Bestuursadviseur  : Mevrouw mr. Marianne Steenbergen

Administratief medewerker: Mevrouw Florencia Wilson

b. De werkwijze van de Raad van Advies

Algemeen

De vergaderingen van de Raad van Advies vinden in de regel één keer per maand plaats op 
de eerste maandag van de maand. Voor spoedgevallen is de derde maandag van de maand 
gereserveerd. De vergaderingen worden 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 van Advies in een plenaire vergadering zijn vastgesteld, worden 
ondertekend door de vice-voorzitter en de secretaris. Deze adviezen worden aangeboden 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 van Advies)

De adviseur in 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 een overeenstemming is gekomen over de tekst van een 
concept-advies wordt dit door de Raad vastgesteld en vervolgens door het Secretariaat 
gefinaliseerd. 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 werkgroepen. Deze worden elk gevormd 
door ten minste drie leden van de Raad, en ondersteund door een adviseur van het 
Secretariaat. Bij de samenstelling van de werkgroepen wordt rekening gehouden met de 
specifieke gewenste expertise. Deze werkgroepen kunnen regelmatig bijeen komen. 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.

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 
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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 
handhaaf-baarheid 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 of 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 van Advies. Ook wordt door de Raad van Advies 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 ongeclausureerde) delegatie getoetst. 

De wetstechnische toetsing

Bij de wetstechnische toetsing ligt de nadruk op aspecten 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;
 - de ontwerp-regeling 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 dat aan de Raad is voorgelegd, aan de hand van 
het toetsingskader, kan leiden tot een inhoudelijk advies of tot de conclusie dat er geen reden is 
voor het maken van materieel-inhoudelijke opmerkingen, een zogenoemde 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, is nog geen definitief standpunt 
van de Staten 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 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. Bij de advisering door de Raad over een initiatief-ontwerp-landsverordening die 
reeds door de Staten is goedgekeurd, kan de Raad de regering slechts overweging geven, het 
ontwerp vast te stellen of niet vast te stellen.

Het is gewenst dat de door de initiatiefnemers bij de goedkeuring door de staten, duidelijk 
wordt gemaakt dat zij weloverwogen afwegingen hebben gemaakt of door de Raad in zijn 
betreffend advies gedane voorstellen moeten worden overgenomen. Zulks in overeenstemming 
met de door de regering gevolgde procedure middels het nader rapport. 

Looptijd van de adviezen

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

In 2011 was de gemiddelde looptijd van advisering 6,5 weken.

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.

Tot de primaire taken van het Secretariaat behoren:

 - het voorbereiden en vastleggen van de vergaderingen van de Raad;
 - het zorgdragen voor de uitvoering van besluiten van de Raad van Advies waar 
  onder het opstellen van concept-adviezen en het daartoe verrichten van 
  voorstudies;
 - het anderszins bijstaan en ondersteunen van de Raad met betrekking tot het 
  opstellen van jaarplannen en jaarverslagen, het verstrekken van informatie over  
  door de Raad utgebrachte adviezen of andere activiteiten van de Raad;
 - het onderhouden van een optimale werkrelatie met o.a. de regering en de Staten,  
  de raden van Advies van respectievelijk Aruba en Curaçao en de Raad van State  
  van het Koninkrijk der Nederlanden.

Formatie

In de verslagperiode is de invulling van de bestaande vacatures in het secretariaat met 
voortvarendheid gestart. Aan het eind van het verslagjaar heeft de Raad dan ook met 
blijdschap kennis genomen van het feit dat mevrouw mr. Migdala Artsen – Clarinda tot 
secretaris van de Raad zou worden benoemd per 1 januari 2012. 

Behalve de secretaris dienen in het secretariaat conform het goedgekeurde formatieplan de 
volgende functies te zijn ingevuld: 

 • een juridisch bestuursadviseur 
 • een bestuurlijk adviseur 
 • een hoofdmedewerker administratie
 • een administratief medewerker

Op 31 december 2011 bestonden derhalve nog 2 vacatures bij het Secretariaat van de Raad, 
te weten een beleidsadviseur en een hoofdmedewerker administratie.
In december 2011 was besloten om de administratief medewerker per 1 januari 2012 te 

benoemen tot hoofdmedewerker administratie. 

Kennisbeleid en opleidingen

Voor het goed uitoefenen van zijn taken is de Raad van Advies 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 continu in de gelegenheid te stellen stages te 
lopen en cursussen te volgen, en door het opzetten van gedegen kennisbronnen. In 2012 zal 
bijzondere aandacht worden gegeven aan de realisatie van een eigen bibliotheek voor de 
Raad van Advies.

d. financieel beheer van de Raad van Advies

In 2011 zou de Raad conform de wettelijke voorschriften in de Landsverordening Raad van 
Advies en de Landsverordening Comptabiliteit alle middelen door de Staten in 
overeenstemming met de Minister van Financiën ter beschikking dienen te worden gesteld. Ter 
voldoening daaraan is dan ook op 13 mei 2011 de wenselijkheidsbegroting 2012 van het 
secretariaat van de Raad van Advies bij de Staten en bij de Minister van Financiën ingediend. 
Deze begroting wordt onder de subfunctie van het hoofdstuk “Staatsorganen” van de 
Landsbegroting ondergebracht.

In het verslagjaar kon de Raad nog gebruik maken van de middelen beschikbaar gesteld 
middels het Institutionele Versterking Bestuurskracht (IVB) programma, Opbouw Hoge Colleges 
van Staat van USONA. Vanwege de zeer complexe procedures die het programma kent, kon 
evenwel in de praktijk niet veel gebruik worden gemaakt van de IVB fondsen. USONA heeft 
echter besloten om het programma ook voor 2012 toe te passen en de Raad hoopt in 2012 dan 
ook over de nodige financiële middelen te beschikken om het proces van opbouw succesvol af 
te sluiten.

e.  Communicatie van de Raad van Advies 

De Raad van Advies is een publieke organisatie. In dit kader is de Raad van mening dat 
behalve de “stakeholders” zoals de regering en de Staten ook andere instanties alsook burgers 
en de pers, op de hoogte gehouden willen en moeten worden van de manier waarop de Raad 
omgaat met zijn taken. 

Een effectief middel om met anderen te communiceren ziet de Raad in de openbaarmaking 
van zijn adviezen. Op grond van de Landsverordening openbaarheid van bestuur geschiedt de 
openbaarmaking van de adviezen van de Raad over ontwerp-landsverordeningen en 
ontwerp-landsbesluiten houdende algemene maatregelen, alsmede over alle andere 
onderwerpen waarover de regering het oordeel van de Raad heeft verzocht, door de Minister 
van Algemene Zaken. Deze bekendmaking geschiedt met inachtneming van de bepalingen van 
de Landsverordening openbaarheid van bestuur (AB 2010, GT no. 26 ).



1716

In het kader hiervan vindt openbaarmaking van de adviezen van de Raad over 
ontwerp-landsverordeningen plaats bij de aanbieding van de ontwerp-landsverordeningen door 
de Gouverneur ter goedkeuring aan de staten. Een kopie van het door de Raad terzake 
uitgebrachte advies wordt ook 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-landsverordening betreft.

Integrale publikatie van enige adviezen van de Raad vindt voorts plaats in de jaarverslagen 
van de Raad. Het is het voornemen van de Raad om bij gereedkoming van een eigen website 
van de Raad in 2012, een aanvang te maken met publikatie van zijn adviezen, uiteraard met 
inachtneming van de bepalingen van de Landsverordening openbaarheid van bestuur.

f.  Externe contacten van de Raad van Advies

In het verslagjaar heeft de Raad extern de contacten aangehaald met verschillende instituten en 
colleges die op gebieden opereren die raakvlakken vertonen met het werkgebied van de Raad. 
In dit verband kunnen onderstaande contacten en bijeenkomsten als de belangrijkste worden 
aangehaald.

 - Werkbezoek van de Hoge Colleges van Staat en de Sociaal Economische Raad  
  aan Aruba en Curaçao

Van 13 - 18 februari hebben de Raad van Advies, de Ombudsman en de Algemene 
Rekenkamer, in het kader van het IVB Project Opbouw Hoge Colleges van Staat, een 
werkbezoek gebracht aan Aruba en Curaҫao. De bedoeling van het bezoek was om de aldaar 
gevestigde Hoge Colleges van Staat te bezoeken, om zich aldus te oriҫnteren op de 
werkzaamheden benodigd voor het opzetten en functioneren van de respectievelijke colleges.

 - Overleg tussen de Caribische Raden van Advies

In 2002 is een begin gemaakt met een jaarlijks overleg tussen de Raad van Advies van Aruba 
en de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen. Het overleg concentreert zich op de 
bespreking van verschillende onderwerpen van gemeenschappelijk belang. Enige 
onderwerpen die reeds vanaf het begin aan de orde zijn gekomen zijn de verzelfstandiging 
van de Raad van Advies en de advisering inzake rijksregelgeving. Uit dit overleg is ook een 
regelmatig bijeenkomen van de ondersteunende organen van de Raden, de Secretariaten,  
voortgekomen. In de verslagperiode stond wederom een bijeenkomst van de Secretariaten 
op de agenda. In dit kader hebben de secretariaten van de Raden van respectievelijk Aruba 
en Curaçao het secretariaat van de Raad van Sint Maarten benaderd met het verzoek om de 
bijeenkomst van de secretariaten op Sint Maarten te doen plaatsvinden. Aldus is op 24 juni 
2011 het overleg geweest waarbij het accent voornamelijk werd gelegd op het verschaffen van 
informatie over de werkzaamheden van de beide Raden aan Sint Maarten alsook de 
voorbereiding t. b. v. het bijwonen in september 2011 van het quadripartiete overleg in Den 
Haag van de Caribische Raden van Advies en de Raad van State van het Koninkrijk.

 - Bijeenkomst met de Franse Adviesraad

De Adviesraad voor Economische, Sociale en Culturele aangelegenheden (C.E.S.C.) van Frans   
St. Maarten maakt deel uit van de Federatie van Adviesraden (C.E.S.E.R) waarin alle 
betreffende raden van Frankrijk en de Overzeese gebieden zitting hebben. Elk jaar komt de 
federatie in vergadering bijeen. In 2011 was Guadeloupe de regionale gastheer voor de 
vergadering van 4-9 juli. De laatste drie dagen 7 tot en met 9 juli vond de vergadering plaats 
op Saint Martin, waarmee het principe van decentralisatie tot uitdrukking werd gebracht. 

Op verzoek van de C. E. S. C heeft een overleg plaatsgevonden op 8 juli 2011 in Philipsburg 
met de Raad van Advies.

Het doel van de bijeenkomst was de exploratie van mogelijke vormen van samenwerking 
tussen de beide raden. De Franse Adviesraad heeft als doel te adviseren inzake economische 
en culturele aangelegenheden, maar houdt zich ook bezig met het milieu.

Geconcludeerd werd dat: De Adviesraden door regelmatig bij elkaar te komen gebieden van 
samenwerking en andere extra territoriale zaken kunnen bespreken en tot 
(gemeenschappelijke) aanbevelingen komen voor de regeringen. Deze aanbevelingen zouden 
kunnen leiden tot een ongevraagd advies van elk der Raden naar hun regering toe.

De familie- en culturele banden tussen de beide landen werd benadrukt alsmede werd ook 
aandacht besteed aan de reeds bestaande informele vormen van samenwerking.

 - Het quadripartiete overleg in Den Haag

Het in 2005 gestarte tweejaarlijks tripartiete overleg tussen de Raden van Advies van 
respectievelijk Aruba en de Nederlandse Antillen en de Raad van State, is met het ontstaan van 
de Raad van Advies van Sint Maarten op 10 oktober 2010, verworden tot een overleg tussen 
de vier adviesraden van het Koninkrijk. In het verslagjaar stond op 23 september een 
bijeenkomst op de agenda. De Raad van Advies van Sint Maarten heeft aan het overleg 
deelgenomen met de vice-voorzitter, een lid, een buitengewoon lid en de secretaris.

Bij de aanvang van het verblijf in Den Haag legde de delegatie een beleefdheidsbezoek af aan 
de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten de heer M.S. Voges. De delegatie mocht gebruik 
maken van de vergaderfaciliteiten in het kabinet van de Gevolmachtigde Minister, waarvan 
dankbaar gebruik werd gemaakt voor het houden van een voorbereidende bespreking.

Ter gelegenheid van de viering van Prinsjesdag werden de deelnemers aan het radenoverleg 
in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de ceremonie in de Grote Kerk en kon de 
troonrede gevolgd worden in de ontvangstzaal van de Raad van State op het Binnenhof. De 
vice-voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van Advies van Curaçao en de voorzitter van 
de Raad van Advies van Aruba konden op uitnodiging van de vice-president van de Raad van 
State, samen met enige leden van de Raad van State in de Ridderzaal aanwezig zijn tijdens de 
troonrede.



1918

Het overleg werd gevoerd aan de hand van een vooraf door de Raden geaccordeerde 
agenda. Belangrijke punten waren de advisering door de Raden van Advies over 
rijksregelgeving, het waarborgen van de onafhankelijkheid van de Raden en de advisering 
inzake landsbegrotingen.

Een dagtocht naar de EU te Brussel stond ook op de agenda en de deelnemers aan het overleg 
werden aldaar ontvangen door een afgevaardigde van de Europese Commissie en werd tevens 
een presentatie bijgewoond, georganiseerd door de Permanente Vertegenwoordiger van het 
Koninkrijk. De ontwikkelingen inzake de relatie LGO en EU werden uitgebreid belicht.
Het vier radenoverleg werd overigens afgesloten met een door de Raad van State 
georganiseerde Symposium getiteld: “Koninkrijk quo vadis?”.

Het symposium begon met een korte inleiding door prof. mr. van Vollenhoven.Het algemene 
thema van het symposium was: “visie op het Koninkrijk. Democratische versterking, via 
instituties en via het burgerschap.”

De twee deelthema’s betroffen: institutionele versterking van het Koninkrijk (lezing verzorgd 
door prof. dr. Hirsch Ballin) en gelijke behandeling van staatsburgers in de vier landen van het 
Koninkrijk (lezing verzorgd door Staatsraad Vermeulen.)

Uitgenodigd voor het Symposium waren naast de delegaties van het radenoverleg, ook de 
Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, enige staatsraden, 
kamerleden, hoofdambtenaren van departementen, vertegenwoordigers van universiteiten en 
enige maatschappelijke organisaties.

 - Symposium “Checks and balances in a democracy and the role of the High 
  Councils of State”

Op 14 oktober 2011 hebben de drie Hoge Colleges van Staat, de Algemene Rekenkamer, de 
Ombudsman en de Raad van Advies gezamenlijk een Seminar met als thema: “De rol van Hoge 
Colleges van Staat in een kleine democratie” georganiseerd.  Gastsprekers van het 
seminar waren de heer mr. Bob Wit, president van het Constitutioneel Hof van Sint Maarten en 
de heer dr. Sam Polanen, constutioneel recht adviseur van Suriname. Deelnemers aan het 
seminar waren Statenleden, ministers, hoofden van dienst, afdelingshoofden en andere 
belanghebbenden in de gemeenschap en van het buitenland. De heer dr. Samuel Polanen gaf 
een historisch overzicht van het ontstaan van de democratie en de plaats van checks and 
balances daarin.  De heer mr. Bob Wit heeft met name de ware vormgeving van de checks and 
balances door de hoge colleges belicht. Beide sprekers hebben met hun eloquente toespraken 
in grote mate bijgedragen aan het succes van de seminar.

De drie hoge Colleges van Staat zijn voornemens om jaarlijks een seminar op dit niveau te 
organiseren.

Van links naar rechts: dhr. Roland Tuitt MBA, CPA, mevr. dr. mr. Nilda Arduin, mevr. drs. mr. Mavis Brooks-Salmon, 
dhr.mr. Bob Wit, dhr. dr. Samuel Polanen

Van links naar rechts: Dhr.mr. Bob Wit, mevr. drs. mr. Mavis Brooks-Salmon, Z.E. de Gouverneur  drs. E.B. Holiday, 
mevr. dr. mr. Nilda Arduin, dhr. dr. Samuel Polanen
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 - Het afscheidsbezoek van mr. H.D. Tjeenk Willink als vice president van de Raad  
  van State

In het verslagjaar heeft de heer mr. H.D. Tjeenk Willink, vice president van de Raad van State 
van het Koninkrijk een bezoek gebracht aan Sint Maarten in het kader van zijn 
afscheidsbezoek aan alle caribische landen en eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden.

Van links naar rechts: Mevr. drs. mr. Mavis Brooks-Salmon, dhr. mr. H.D. Tjeenk Willink, dhr. Dennis Richardson MBA

Voor het bezoek van de heer mr. H.D. Tjeenk Willink werd door de Raad een programma 
samengesteld dat representatief was voor de persoonlijkheid van de heer mr. Tjeenk Willink. 
Naast een officieel bezoek aan de Gouverneur, Raad van Ministers en de Staten, wenste hij 
ook te spreken met andere voor Sint Maarten belangrijke organisaties, zoals de Kamer van 
Koophandel en de Corporate Governance Council. Ook stonden een bezoek aan een sociale 
instelling en een openbare lezing op de University of St. Maarten op zijn drukke programma.

III.     PRODUCTIE VAN DE RAAD VAN ADVIES

In het verslagjaar is de Raad 13 maal in gewone vergadering bij elkaar geweest, en tweemaal 
in buitengewone vergadering onder voorzitterschap van de Gouverneur.

De Raad heeft vijfentwintig adviesverzoeken ontvangen, waarvan een verzoek werd 
aangehouden wegens het ontbreken van voor de advisering belangrijke voorstukken. 
Betreffende voorstukken werden bij de regering opgevraagd. Een adviesverzoek werd 
geretourneerd omdat deze naar het oordeel van de Raad nog niet rijp was voor advisering. 
Bij het einde van het verslagjaar werden twee adviesverzoeken overgeheveld 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.

Gedurende de verslagperiode heeft de Raad van Advies over 22 wetgevings-produkten 
zijn oordeel geveld. Het betrof één Rijkswet,  één Algemene maatregel van rijksbestuur, vijf 
ontwerp-landsverordeningen en vijftien ontwerp-landsbesluiten houdende algemene 
maatregelen. Eén adviesverzoek werd overgeheveld naar het jaar 2012.

Onderstaand volgt een korte uiteenzetting van een aantal geselecteerde adviezen, waarbij zij 
aangetekend dat alleen adviezen kunnen worden besproken die ten tijde van het opstellen van 
het jaarverslag reeds openbaar zijn geworden. Zo mogelijk zal per besproken advies worden 
aangegeven op welk aspect van de toetsing door de Raad de nadruk is gelegd. Tevens zal in 
voorkomende gevallen worden gewezen op de reactie van de regering in het nader rapport 
terzake.

A. Ontwerp-landsverordeningen

Advies inzake de tweede ontwerp-landsverordening, tot vaststelling van de begroting 
van St. Maarten voor het dienstjaar 2011 (LV/04-11)

De tweede ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het land Sint 
Maarten voor het jaar 2011 is volgens het adviesverzoek, ten opzichte van het eerste ontwerp 
aangepast om tot een sluitende ontwerp-begroting te komen. 

De Raad vangt het advies aan met het uitspreken van blijdschap over de door de regering van 
Sint Maarten met het College financieel toezicht (Cft) bereikte overeenstemming en onderkent 
de enorme inspanningen die daartoe door het ministerie van Financiën geleverd zijn. Benadrukt 
werd echter de noodzaak om tijdig in overeenstemming met de daarvoor gestelde wettelijke 
regelingen en termijnen, een sluitende begroting bij de Staten in te dienen.

Bij de inhoudelijke opmerkingen wordt door de Raad in de eerste plaats verwezen naar zijn 
(bijgevoegde) advies van 15 december 2010 inzake de eerste ontwerp-landsverordening tot 
vaststelling van de landsbegroting 2011, waarvan de inhoud ook relevant is voor het tweede 
ontwerp.
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De Raad van Advies juicht de instelling van een financial taskforce toe en adviseert dat de 
opdracht van deze taskforce zal zijn enerzijds het zoeken naar structurele maatregelen 
teneinde in de toekomst tot een sluitende begroting te komen, en anderzijds aandacht voor hoe 
de uitgaven van het land Sint Maarten gedurende het begrotingsjaar gerapporteerd en 
gecontroleerd kunnen worden.

De regering stelt ten aanzien van deze opmerking van de Raad in het nader rapport dat de 
Afdeling Financiën is aangewezen om de taken en samenstelling van deze “taskforce” in een 
nader advies uiteen te zetten en dat hierin het advies van de Raad zal worden meegenomen. 

De Raad merkt naar aanleiding van het gestelde in de brief van het Cft van 13 april 2011 dat 
de eerste ontwerp-begroting niet is ondertekend door de Gouverneur vanwege het nog 
ontbreken van een positieve beoordeling van het Cft op, dat de Gouverneur in het proces van 
wetgeving een eigen taak is toebedeeld en dat hij functioneert onafhankelijk van het oordeel 
van het Cft. 

In het nader rapport onderschrijft de minister deze mening van de Raad.

De volledige tekst van het advies is opgenomen als Bijlage 3 in dit verslag. 

B. Ontwerp-landsbesluiten houdende algemene maatregelen

Ontwerp-Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende de toelating van 
het Vrijwilligerskorps Sint Maarten als weerkorps in de zin van de Landsverordening 
op de weerkorpsen 1997 (LB/03-11) 

Het landsbesluit strekt ertoe na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen het 
Vrijwilligerskorps Sint Maarten (VKS) in Sint Maarten toe te laten als weerkorps in de zin van 
de Landsverordening  van 17 december 1997 houdende regels inzake weerkorpsen. Het VKS, 
op 28 juni opgericht, was aanvankelijk een onderdeel van het Vrijwilligers Korps Curaçao en 
nadat het Vrijwilligerskorps Nederlandse Antillen was toegelaten (VKNA) als weerkorps met 
ingang van 1 augustus 2003, werd het VKS een afdeling van het VKNA.

Politietaken
De Raad gaat ervan uit dat door de leden van het VKS geen politietaken worden uitgevoerd, 
omdat aan het VKS in geen enkele wettelijke bepaling de bevoegdheid is toegekend om 
politietaken uit te voeren, zoals die voor de politie wel wordt omschreven in o.a. de 
Staatsregeling, de Rijkswet Politie en het Wetboek van Strafvordering.

Toekennen van bevoegdheden
De Raad spreekt zijn bezorgdheid uit inzake de taken van het VKS zoals vermeld in het 
ontwerp landsbesluit t.w. het bijstand verlenen aan de autoriteiten belast met de handhaving 
van openbare orde en rust. Terzake merkt de Raad op dat in de toelichting vermeld dient te 
worden wat onder het verlenen van bijstand wordt verstaan en tot hoever de bijstandverlening 
strekt.

De Raad merkt met betrekking tot het gebruik van geweld (artikel 7) op dat op dit moment 
geen wettelijke basis bestaat voor het gebruik van geweld door leden van het VKS. Het 
toekennen van de bevoegdheid die niet in een landsverordening is geregeld is in strijd met de 
Staatsregeling […] waarin wordt vastgelegd dat beperking van grondrechten van burgers (door 
het gebruik van geweld) slechts bij wet in formele zin kan geschieden.

Met betrekking tot de nota van toelichting complimenteert de Raad de regering met de 
uitgebreide duidelijke uiteenzetting van de bedoeling en de achtergronden van het besluit.
Niettemin miste de Raad in de toelichting een financiële paragraaf die ingevolge de 
Comptabiliteitslandsverordening de financiële gevolgen voor en de dekking door het land Sint 
Maarten vermeldt.

Overigens wijst de Raad de regering erop dat directe parlementaire invloed vereist is bij het 
regelen van de toelaatbaarheid van een weerkorps, alsmede de taak, doelstelling, 
bevoegdheden, organisatie en overige normen. Dit wordt bereikt door genoemde 
aangelegenheden bij landsverordening te regelen.

De volledge tekst van het advies is opgenomen als Bijlage 4 in dit verslag. 

C. Ontwerp Rijksregelgeving

Advies van 12 september 2011, RvA no. RW/01-11-RW inzake het Voorstel van 
Rijkswet Nationaliteit zeeschepen
 
Met deze rijkswet wordt beoogd uitvoering te geven aan het VN-Zeerechtverdrag voor wat 
betreft het stellen van regels over de registratie en nationaliteitsverlening van zeeschepen en de 
afgifte van zeebrieven. Omdat artikel 3, 1e lid, onder e van het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden de regeling van de nationaliteit van schepen tot aangelegenheid van het 
Koninkrijk bestempelt, wordt een en ander in een rijkswet geregeld.

In diens advies gaat de Raad bij zijn inhoudelijke opmerkingen uitgebreid in op het horen van 
de Raad bij ontwerprijksregelgeving. De Raad merkt op dat de Caribische landen van het 
Koninkrijk vaak niet tijdig zijn betrokken bij de totstandkoming van een rijkswet. In de korte 
tijdspanne die de Gevolmachtigde Minister heeft om ruggespraak te houden met zijn regering 
zou ook de Raad van Advies gehoord moeten worden. Dit horen van de Raad wordt verplicht 
gesteld in artikel 69, tweede lid onder c van de Staatsregeling van Sint Maarten.

In dit kader wijst de Raad de regering erop dat deze aangelegenheid onderwerp van discussie 
zal zijn tijdens het overleg, later dit jaar, tussen de Caribische Raden van Advies en de Raad 
van State. Overigens wordt aandacht gevraagd voor de omvangrijke uitvoeringswetgeving die 
deze rijkswet tot gevolg heeft.

De volledige tekst van het advies is opgenomen als Bijlage 5 in dit verslag.
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IV     BIJLAGEN
       

Bijlage 1 Council of Advice of Sint Maarten (Synopsis in English)

The Council of Advice 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 
Sint Maarten on October 10, 2010, the Council of Advice came into existence.

According to the Constitution (AB 2010 # 24) the task of the Council of Advice is to advise the 
Government in the first place and Parliament ,when it presents and initiative bill, about all 
proposals of legislation and regulation of or with regard to Country Sint Maarten. The Council 
of Advice 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 
  Sint Maarten;
 - Proposal of Kingdom laws and drafts by general order in Council of the Kingdom;
 - Extra ordinary, momentous situations of importance and in all other matters of 
   concern to Government;
 - The Council of Advice is also authorized to give unsolicited advice to Government 
  if the Council deems it necessary.

Based on the National Ordinance of the Council of Advice, 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 Council 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.

 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 Council of Advice looks at the following points:
  -  Logical and systematic construction;
  -  Consistency;
  -  Used terminology;
  -  Correct spelling.

Composition of the Council of Advice

The Council of Advice consists of five members including the vice-chair and five extraordinary 
members. In the year 2011 the members of the Council of Advice of St. Maarten were:

Vice chair: Mrs. Mavis C.C. Brooks-Salmon LL.M., MA 
Members: Mr. Jan Beaujon, Mr. Gaston Bell LL.M., Mr Louis Duzanson and Mr. Marcel Gumbs.
Extra ordinary members:  Mr. Dennis Richardson MBA, who is also the State Advisor for 
St. Maarten in the Council of State of the Kingdom of the Netherlands, Mr. Miguel Alexander 
LL.M., Mrs. Marcella Hazel MA and Mr. Rik Bergman LL.M.

The head of the Secretariat is the Secretary Director of the Council. In 2011 the former 
Secretary Director of the Council of Advice of the Netherlands Antilles held the position of 
Secretary Director ad interim for the Council of Advice of Sint Maarten. 

The formation of the secretariat consists of a legal advisor, a policy advisor and an all round 
administrative clerk. In august an effort was made to acquire a new Secretary Director for the 
Council of Advice. Interviews were conducted with possible candidates to fill the position. The 
choice was made in October 2011 and consequently the position could be filled 
by January 1, 2012.

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

An absolute highlight of the year 2011 can be considered the Symposium on “Checks and 
balances in a democracy and the role of the High Councils of State”, jointly organized by the 
Ombudsman, the General Audit Chamber and the Council of Advice to commemorate the first 
anniversary of the birth of country Sint Maarten on October 10, 2010. The symposium was well 
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attended by government officials and employees as well as the general public. 

A meeting was held by the Secretary Director ad interim with the Secretariat of the Council of 
Advice of Aruba and the Council of Advice of Curaçao to strengthen the ties and stipulate areas 
of collaboration between the 3 organizations.

The French Saint Martin Advisory Council for Economic, Social and Cultural Affairs came to 
Philipsburg during its annual conference as a member of the federation of the French advisory 
councils. Talks were conducted with the Sint Maarten Council of Advice to exchange 
information and explore ways of collaboration.

The Council of Advice participated with the other Councils of the Dutch Caribbean and the 
Council of State of the Kingdom of the Netherlands at a meeting held every two years to 
evaluate the collaboration between the 4 Councils and strengthen the ties between themselves. 

Mavis Brooks-Salmon LL.M., MA                                                                                                            
Vice chair Council of Advice

Bijlage 2 Het toetsingskader bij advisering door de Raad van Advies

De Raad van Advies gebruikt het toetsingskader van de Raad van State, zoals hieronder 
aangegeven. 

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.

l. De beleidsanalytische toets
 
De beleidsanalytische toets (BAT) is een kritische analyse van beleidsmatige aspecten   
van een ontwerp aan de hand van drie hoofdpunten:
  1 . Probleembeschrijving
  2.  Probleemaanpak
  3.  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. Hierna worden de drie hoofdpunten kort 
toegelicht.

ad 1. Probleembeschrijving

Het eerste deel van de BAT behandelt de vraag welk maatschappelijk probleem 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.

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 
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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.

ad 2. Probleemaanpak

Het tweede deel van de BAT behandelt de vraag of de voorgestelde regeling een oplossing 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.

ad 3. 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.

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 daar  
bij om twee hoofdonderdelen:

 1. De toetsing aan hoger recht
  • De toetsing aan geschreven recht
  • De toetsing aan ongeschreven recht 
 2. De inpassing van het voorstel in het bestaande recht

ad 1. 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.

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. 

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 
  rechtsbescherming en evenredigheid; het overgangsrecht krijgt hierbij bijzondere  
  aandacht.

ad 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.
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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. 

Bijlage 3 Raad van Advies Sint Maarten

Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van St. Maarten
Falcondrive # 3
Harbour View
St. Maarten

RvA  no. SM/04-11-LV

Onderwerp: 
Tweede ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het land Sint Maarten 
voor het dienstjaar 2011 (LV/04-11).

Advies: 
Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 14 april 2011 (LV-11/0001) om het oordeel van de 
Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de 
vergadering van de Raad van Advies d.d. 09 mei 2011, bericht de Raad u als volgt.

De tweede ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het land Sint 
Maarten voor het jaar 2011 is ten opzichte van het eerste ontwerp aangepast om tot een 
sluitende ontwerp-begroting te komen. Volgens de begeleidende brief van 12 april 2011 
(nummer 225 4/11) betreffen deze aanpassingen een correctie van de personeelskosten voor 
vacatures, neerwaartse bijstelling van taakstellende budgetten en het vervallen van de post 
‘backservice’.
 
Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede 
de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van 
de navolgende opmerkingen.

Algemeen

De Raad is verheugd dat de regering van Sint Maarten met het College financieel toezicht (Cft) 
overeenstemming heeft bereikt. De Raad is met de regering overtuigd van de grote 
inspanningen die de regering en in het bijzonder de afdeling Financieel Beleid, Beheer, 
Begroting & Belastingen van het ministerie van Financiën hiervoor heeft geleverd. 

De Raad heeft echter de indruk dat de samenwerking tussen het Cft en de regering van Sint 
Maarten niet altijd soepel is verlopen. De Raad wil zowel de regering van Sint Maarten als het 
Cft op het hart drukken dat de inspanningen van beiden erop gericht dienen te zijn dat tijdig, 
dat wil zeggen in overeenstemming met de hiervoor gegeven termijnen in de Staatsregeling, 
Comptabiliteitslandsverordening en de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 
(de Rijkswet), een sluitende begroting aan de Staten aangeboden wordt. 

De Raad benadrukt dat niet alleen naar korte termijn oplossingen om tot een sluitende 
begroting te komen moet worden gezocht maar vooral naar structurele antwoorden op de 
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vraagstukken waar Sint Maarten voor staat. 

Inhoudelijke opmerkingen

Advies van de Raad van Advies van 15 december 2010 (RvA no. SM/01-10/LV
In de eerste plaats verwijst de Raad naar haar advies van 15 december 2010 over de eerste 
ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van Sint Maarten voor het dienstjaar 
2011. De inhoud daarvan is nog steeds relevant voor dit tweede ontwerp. Reden waarom 
verwezen wordt naar bijgevoegd advies. 

Ontbreken begroting 2010
Ingevolge artikel 16 van de Comptabiliteitslandsverordening dient de landsverordening tot 
vaststelling van de begroting in werking te treden met ingang van 1 januari van het dienstjaar 
waarop de begroting betrekking heeft. Indien dit niet is geschied, strekt de begroting van het 
aan het betrokken dienstjaar voorafgegane jaar tot grondslag. 

Zoals reeds is opgemerkt in het advies van de Raad d.d. 15 december 2010 ontbreekt de 
goedgekeurde begroting van het jaar 2010. Ook nu heeft de Raad geen begroting van 2010 
ontvangen. 
Hoewel de Raad zich ervan bewust is dat de ontwikkeling van het land Sint Maarten zich nog 
in een pril stadium bevindt wil de Raad toch aandacht vragen voor deze belangrijke kwestie, 
nu in het ontwerp maatregelen zijn genomen teneinde tot een sluitende begroting te komen die 
repercussies hebben voor de begroting van 2010 c.q. de kaspositie van het land.

Indien tijdig een sluitende begroting wordt vastgesteld, wordt eveneens voorkomen dat 
landsverordeningen met terugwerkende kracht in werking dienen te treden. Zoals de Raad ook 
in haar advies over de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de landsverordening 
belasting op de bedrijfsomzetten 1997 (RvA no. SM/03-11-LV) heeft opgemerkt dient 
inwerkingtreding van wetgeving met terugwerkende kracht een uitzondering te zijn op de regel 
dat een regeling onmiddellijke werking¹ heeft. 

De Raad adviseert om voor het dienstjaar 2012 tijdig met de voorbereidingen voor het 
opstellen van de ontwerp-begroting te beginnen.  

Onbreken regeerprogramma
Verder wil de Raad nogmaals aandacht vragen, zoals ook in bovengenoemd  advies over de 
eerste ontwerp-begroting, voor het feit dat het vereiste regeerprogramma ontbreekt (zie artikel 
14, 3e lid Comptabiliteitslands-verordening), waardoor niet duidelijk is welk beleid de regering 
voorstaat en of de gereserveerde bedragen voor de zogenaamde taakstellende budgetten 
realistisch zijn. 

¹ Onmiddellijke werking: een nieuwe regeling is niet slechts van toepassing op hetgeen na haar inwerkingtreding voorvalt, maar ook op hetgeen 
reeds bij haar inwerkingtreding bestaat, zoals bestaande rechtsposities en verhoudingen.

Uitvoering begroting
Met het Cft deelt de Raad de zorg omtrent het toezicht op de uitvoering van de begroting. 
Zoals het Cft in haar brief van 13 april 2011 (kenmerk Cft 201100369) op pagina 4 meldt: 
“Slechts wanneer tijdig kan worden beschikt over volledige en betrouwbare 
uitvoeringsgegevens kan, indien nodig, worden bijgestuurd teneinde te voorkomen dat de 
begroting niet conform afspraken wordt uitgevoerd.”

De minister van Algemene Zaken merkt over deze kwestie in haar brief van 12 april 2011 (num-
mer 225 2/11) op dat zowel in de Rijkswet Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten eve-
nals in de Comptabiliteitslands-verordening voldoende maatregelen zijn opgenomen die een 
strikte budgetdiscipline garanderen. Ingevolge art. 43 lid 4 van de 
Comptabiliteits-landsverordening wordt bij ministriële regeling bepaald welke gegevens aan de 
minister van Financiën ten behoeve van dit toezicht op de begroting dienen te worden verstrekt, 
inclusief wanneer en in welke vorm dit dient te geschieden. 

De Raad merkt ten aanzien van deze laatste zinsnede op dat de Rijkswet weliswaar voorschrijft 
dat bij ministriële regeling wordt bepaald dat gegevens aan de minister van Financiën dienen 
te worden verstrekt, maar dat, voorzover de Raad bekend is, deze ministriële regeling tot op 
heden niet is vastgesteld.

De Raad ontvangt te zijner tijd graag deze regeling. 

De Raad is met het Cft van oordeel dat stringent toezicht op de uitvoering van de begroting 
nodig is en juicht de door de regering van het land Sint Maarten in te stellen ‘financial 
taskforce’ toe. De Raad adviseert dat de opdracht van deze taskforce enerzijds zal zijn het 
zoeken naar structurele maatregelen teneinde in de toekomst tot een sluitende begroting te 
komen en anderzijds aandacht voor hoe de uitgaven van het land Sint Maarten gedurende het 
begrotingsjaar gerapporteerd en gecontroleerd worden. 

Overige opmerkingen

Brief Cft 13 april 2011 (kenmerk Cft 201100369)
In de brief van het Cft van 13 april 2011 aan de minister van Financiën is op pagina 2, 2e 
alinea aangegeven dat de eerste ontwerp-begroting niet is ondertekend door de Gouverneur 
vanwege het nog ontbreken van een positieve beoordeling van het Cft. 

De Raad wijst erop dat de Gouverneur in het proces van wetgeving een eigen taak is 
toebedeeld en dat hij functioneert onafhankelijk van het oordeel van de Cft. 
Conform het bepaalde in de artikelen 82 jo. 32 van de Staatsregeling van Sint Maarten 
geschiedt de vaststelling van landsverordeningen door de regering en de Staten gezamenlijk. 
De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers. De Gouverneur is 
vertegenwoordiger van de Koning in diens hoedanigheid van hoofd van de regering van Sint 
Maarten (vgl. artikel 1 van de Rijkswet van 7 juli 2010, houdende Reglement voor de 
Gouverneur van Sint Maarten (Stb. 2010, 340).
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Artikel 21 van dit Reglement bepaalt dat de Gouverneur een landsverordening en een hem 
voorgedragen landsbesluit niet vaststelt, wanneer hij de verordening of het besluit in strijd acht 
met het Statuut, een internationale regeling, een rijkswet of een algemene maatregel van 
rijksbestuur, dan wel met belangen, waarvan de verzorging of waarborging aangelegenheid 
van het Koninkrijk is. 

Volledigheidshalve merkt de Raad op dat conform de memorie van toelichting op de Rijkswet 
het toezicht zal worden uitgeoefend door de Raad van Ministers van het Koninkrijk (RMR) 
terwijl het Cft hierbij een signalerende en adviserende rol heeft. 
Het Cft zal in voorkomende gevallen door overleg en met adviezen de bij de begroting 
betrokken partijen moeten overtuigen om deze in overeenstemming te brengen met en te 
houden aan de voor het financieel toezicht afgesproken normen. Het Cft onthoudt zich van het 
geven van een beleidsmatig oordeel. Bij een blijvend verschil van inzicht tussen het Cft en een 
landsregering inzake de uitvoering van de Rijkswet, bericht het Cft de RMR hierover. 
Niet het Cft kan ingrijpen, uitsluitend de RMR kan dit doen door middel van een aanwijzing.
De RMR kan uiteindelijk anders beslissen dan het advies van het Cft, hetgeen in casu ook is 
gebeurd. Na het advies van het Cft aan de RMR d.d. 30 maart 2011 om Sint Maarten een 
aanwijzing te geven, heeft de RMR op 1 april 2011 besloten om Sint Maarten alsnog in de 
gelegenheid te stellen om voor 15 april 2011 tot overeenstemming te komen met het Cft. 
In dit kader wenst de Raad te benadrukken dat zo spoedig mogelijk overeenstemming dient te 
worden bereikt over het benoemen van een vertegenwoordiger van Sint Maarten in het Cft.

Raad als laatste adviesinstantie
De Raad van Advies is in de Staatsregeling van Sint Maarten aangewezen als de laatste 
algemene adviseur van de regering en de Staten over wetgeving en bestuur. Wil de Raad haar 
taak als laatste adviesinstantie naar behoren kunnen uitvoeren, dient de Raad te beschikken 
over alle verplichte adviezen en overige informatie die haar noodzakelijk dan wel dienstig 
voorkomt. De Raad kan deskundigen horen. 

In dat kader merkt de Raad op dat het noodzakelijk is dat de Raad (evenals het Cft) informatie 
ontvangt over het onderzoek van de Stichting Overheids Accountantsbureau (Soab) naar de 
samenstellng van de collectieve sector en de inkomsten-, uitgaven, tekort-, en schuldcijfers 
van de entiteiten behorende tot die collectieve sector. Tevens is onontbeerlijk voor een goede 
oordeelsvorming dat de Raad de aan het Cft beschikbaar te stellen informatie over de nog 
ontbrekende jaarrekeningen 2008 en 2009 (en voor zover beschikbaar die van 2010) van de 
overheidsnv’s en –stichtingen ontvangt. 

Zoals de Raad reeds in haar advies van 15 december 2010  heeft gemeld ontbreekt deze in 
art. 12, 1e lid onder i en k Comptabiliteitslandsverordening vermelde informatie. Dit doet niet 
alleen afbreuk aan de duidelijkheid van de onderbouwing van de ontwerp-begroting, maar 
belemmert de Raad ook in een goede taakuitoefening.

Graag ontvangt de Raad alsnog bedoelde informatie en behoudt zich het recht voor 
onderhavig advies aan te vullen indien hiertoe aanleiding mocht bestaan. 

Eerste ontwerp-begroting op 23 december 2010 goedgekeurd door Staten
Wellicht ten overvloede merkt de Raad op dat de op 23 december 2010 door de Staten 
goedgekeurde ontwerp-begroting niet conform het bepaalde in artikel 83 Staatregeling door 
de regering is bekrachtigd, nu deze niet door de Gouverneur is ondertekend. Daardoor is geen 
landsverordening tot vaststelling van de begroting van het land Sint Maarten voor het jaar 2011 
tot stand gekomen. 
Terecht dient de regering dan ook een nieuwe landsverordening in tot vaststelling van de 
begroting 2011. 
De Raad geeft de regering in overweging de Staten mede te delen dat de eerder op 
23 december 2010 goedgekeurde landsverordening tot vaststelling van de begroting voor het 
jaar 2011 niet conform het bepaalde in artikel 82 Staatsregeling wordt vastgesteld en dat 
daarvoor in de plaats onderhavig tweede ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de 
begroting voor het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2011 wordt aangeboden.

Voor het overige heeft de Raad geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging deze ontwerp-landsverordening bij de 
Staten in te dienen nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden. 

w.g.

Sint Maarten, 12 mei 2011

de Vice-voorzitter    de Secretaris a.i.

Mevr. mr. M.C.C. Brooks-Salmon  Mevr. mr. drs. N.J. Winklaar
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Bijlage 4 Raad van Advies Sint Maarten

Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van St. Maarten
Falcondrive # 3
Harbour View
St. Maarten

RvA  no. SM/03-11-LB

Onderwerp: 
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende de toelating van het 
Vrijwilligerskorps Sint Maarten als weerkorps in de zin van de Landsverordening op de 
weerkorpsen 1997 (Landsbesluit VKS) (LB/03-11).

Advies:
Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 27 april 2011 (LH-11/0003), door de Raad van 
Advies ontvangen op 5 mei 2011, om het oordeel van de Raad van Advies inzake 
bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van 
Advies d.d. 6 juni 2011, bericht de Raad u als volgt.

Het onderhavige ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekt, volgens de 
considerans, ertoe na ontmanteling van de Nederlandse Antillen het Vrijwilligerskorps Sint 
Maarten (VKS) in Sint Maarten toe te laten als weerkorps in de zin van de Landsverordening 
op de weerkorpsen 1997². Verder worden ter uitvoering van deze landsverordening nadere 
regels gesteld. 
 
Bestudering van het onderhavige 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.

Algemeen
In de eerste plaats complimenteert de Raad de regering met de uitgebreide nota van toelichting 
die zij bij het ontwerp heeft aangetroffen, waarin duidelijk de bedoeling van het landsbesluit en 
de achtergronden zijn uiteengezet.

Algemene inhoudelijke opmerkingen
Tot 10 oktober 2010 behoorden de vrijwilligerskorpsen tot de verantwoordelijkheid van het 
land de Nederlandse Antillen. Het VKS, op 28 juni 1997 opgericht, was aanvankelijk een 
onderdeel van het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC) en nadat het Vrijwilligers Korps 
Nederlandse Antillen (VKNA) met ingang van 1 augustus 2003³  was toegelaten als weerkorps 
werd het VKS een afdeling van het VKNA.

² Landsverordening van 17 december 1997 houdende regels inzake weerkorpsen, P.B. 1997, no. 335.
³ P.B. 2003,86.

In artikel 2, 2e lid van het ontwerp is vermeld dat het VKS ten doel heeft bijstand te verlenen 
aan de autoriteiten belast met de handhaving van de openbare orde en rust, de in- of 
uitwendige veiligheid en de hulpverlening bij rampen. Blijkens de nota van toelichting heeft 
het VKS sinds de oprichting een belangrijke bijdrage geleverd door het ondersteunen van het 
Korps Politie Sint Maarten, het huis van bewaring, alsmede de eilandelijke 
Rampenbestrijdingsorganisatie. 

Politietaken
De Raad gaat ervan uit dat door leden van het VKS geen politietaken worden uitgevoerd, 
omdat aan het VKS in geen enkele wettelijke bepaling de bevoegdheid is toegekend 
politietaken uit te voeren zoals die voor de politie worden omschreven in artikel 125 
Staatsregeling, de artikelen 12 en 13 Rijkswet politie en titels IV en V van het Wetboek van 
Strafvordering. 

De Raad beveelt aan dat indien gewenst is dat leden van het VKS politietaken uitvoeren zij 
kunnen worden aangesteld als buitengewoon agent van politie, uiteraard voorzover zij voldoen 
aan de daartoe gestelde vereisten.

Verder acht de Raad het noodzakelijk dat leden van het VKS die tevens buitengewoon agent 
van politie zijn zich duidelijk voor de burger onderscheiden van de overigen. 

Toekennen bevoegdheden
De taken van het VKS, zoals die in artikel 2, 2e lid van het ontwerp zijn vermeld zijn het 
bijstand verlenen aan de autoriteiten belast met de handhaving van de openbare orde en rust, 
de in- of uitwendige veiligheid en de hulpverlening bij rampen. De Raad merkt op dat in de 
toelichting vermeld dient te worden wat onder het verlenen van bijstand wordt verstaan en tot 
hoever die bijstandverlening strekt. Verder maakt de Raad de regering erop attent dat op grond 
van de rechtsstaatgedachte niet mag worden geconcludeerd dat het VKS de bevoegdheid 
bezit tot het uitvoeren van publieke taken zoals genoemd in artikel 2, 2e lid van het ontwerp. 
Vermeld zij dat het VKS noch in de Landsverordening op de weerkorpsen 1997 noch in het 
Landsbesluit VKS de bevoegdheid heeft gekregen deze taken uit te voeren, zoals bijvoorbeeld 
de politie en de kustwacht die bevoegdheden wel in een wet in formele zin toegekend hebben 
gekregen. 

Gebruik van geweld
Verder handelt artikel 7 van het ontwerp en de toelichting erbij over het gebruik van geweld 
door leden van het VKS. De Raad merkt op dat er op dit moment evenmin een wettelijke basis 
voor leden van het VKS is om geweld te gebruiken. Het gebruik van geweld  impliceert immers 
het maken van beperkingen op grondrechten van burgers en deze beperkingen moeten 
geregeld worden bij of krachtens landsverordening (zie het bepaalde in de artikelen 5, 6, 7 en 
27 van de Staatsregeling van Sint Maarten). Het toekennen van de bevoegdheid tot het gebruik 
van geweld die niet in een Landsverordening is geregeld, zou in strijd zijn met de 
Staatsregeling en het Europees verdrag van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, waarin deze grondrechten zijn vastgelegd.
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Inhoudelijke opmerkingen betreffende het ontwerp

De autoriteit(en)
Het is de Raad opgevallen dat in het ontwerp de term “de autoriteit” of “de autoriteiten” wordt 
gebruikt. Niet alleen in het Landsbesluit VKNA 1997 van 24 april 19984 wordt de term 
“bevoegd gezag” gebruikt, ook in de Lands-verordening op de weerkorpsen 1997, de 
toelichting bij artikel 1 van het ontwerp, alsmede in artikel 125 van de Staatsregeling en artikel 
5 van de Rijkswet politie wordt deze terminologie gebezigd, reden waarom de Raad meent dat 
in onderhavig ontwerp niet -ongemotiveerd- van deze terminologie afgeweken kan worden.

Artikel 5
In de toelichting bij artikel 5 is vermeld dat de minister de bevoegdheid wordt verleend voor 
alle benoemingen. Artikel 5, 2e en 3e lid vermelden echter dat benoeming, schorsing en 
ontslag van de korpscommandant en de officieren geschiedt door de Gouverneur, op 
voordracht van de minister na overleg met de regionaal bevelhebber, c.q. op voordracht van 
de korpscommandant door tussenkomst van de minister. 
Door de tegenstrijdigheid tussen de tekst van het 2e en 3e lid van artikel 5 en de toelichting 
daarbij is het niet duidelijk wat de bedoeling van de wetgever is. 

Artikel 7
Naar de mening van de Raad ligt het voor de hand dat bij het overleg tussen de minister en de 
autoriteit, bedoeld in artikel 7, 1e en 2e lid, ook de korpscommandant van het VKS zelf 
aanwezig is en tevens de korpschef. 

Terugwerkende kracht
In artikel 11 is vermeld dat dit landsbesluit in werking treedt met ingang van de eerste dag van 
de zevende week na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin het is geplaatst en 
werkt terug tot en met 10 oktober 2010. 

Zoals de Raad ook in haar advies over de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de 
landsverordening belasting op de bedrijfsomzetten 1997 (RvA no. SM/03-11-LV) en in haar 
advies over de tweede ontwerp-begroting (RvA no. SM/04-11-LV) heeft opgemerkt dient 
inwerkingtreding van wetgeving met terugwerkende kracht een uitzondering te zijn op de regel 
dat een regeling onmiddellijke werking5 heeft. 

Bovendien is niet in te zien waarom terugwerkende kracht aan het ontwerp verleend dient te 
worden nu zowel het Landsbesluit VKNA als de Landsverordening VKNA op grond van het 
bepaalde in additioneel artikel I van de Staatsregeling van kracht blijven totdat zij met 
inachtneming van de Staatsregeling zijn gewijzigd of ingetrokken. Ingevolge artikel 1, 1e lid 
van de Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur hebben zij de status 
van landsverordening en -besluit, houdende algemene maatregelen van Sint Maarten 
verkregen. Onderhavig ontwerp is dus niet nodig om de positie van het VKS op korte termijn 
veilig te stellen en te regelen, zoals is vermeld in de nota van toelichting.

4 P.B. 1997, 335.
5 Aanwijzing 166 van Aanwijzingen voor de regelgeving, Praktijkvoorschriften voor ontwerpers van regelingen van de (Nederlandse) Rijksoverheid 
(Stcrt. 2008, 190).

Bestendig karakter van regelgeving
Uit de toelichting bij het ontwerp blijkt dat dit ontwerp dient ter vervanging van het Landsbesluit 
VKNA maar het is de Raad opgevallen dat de inhoud van dit ontwerp grotendeels identiek aan 
dit landsbesluit dat inmiddels 13 jaar oud is. Het ter tafel liggende ontwerp kan aanleiding zijn 
verouderde of ongewenste bepalingen uit het landsbesluit van 1998 te wijzigen of te schrappen 
of omissies te herstellen als daar vanuit de praktijk behoefte aan bestaat. 
Hoewel in de considerans bij het ontwerp is vermeld dat onder meer is gelet op artikel 4 van de 
Landsverordening op de weerkorpsen 1997 vindt de Raad de instructie zoals bedoeld in artikel 
4, 6e lid van deze Landsverordening niet terug in het ontwerp. Het verdient de voorkeur 
onderwerpen die aan elkaar verwant zijn in één landsbesluit te regelen.

Financiële paragraaf
De Raad mist een zogenaamde ‘financiële paragraaf’ in de toelichting bij het ontwerp. 
Ingevolge artikel 10 Comptabiliteitslandsverordening wordt een afzonderlijk onderdeel in de 
toelichting bij het ontwerp van onder meer een landsbesluit opgenomen waarin de financiële 
gevolgen voor en de dekking door het land worden vermeld. 

De nota van toelichting

In de nota van toelichting leest de Raad dat het de bedoeling is in de toekomst alle 
onderwerpen betreffende het VKS in één nieuwe landsverordening te regelen, en niet meer een 
landsverordening die weerkorpsen in het algemeen regelt enerzijds en de toelating van 
individuele weerkorpsen middels landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, anderzijds.
De Raad meent dat zulks onjuist is. De Raad is van oordeel dat directe parlementaire invloed 
vereist is bij het regelen van de toelaatbaarheid van een weerkorps, alsmede de taak, 
doelstelling, bevoegdheden, organisatie en overige normen. Deze kwesties dienen aldus in een 
landsverordening geregeld te worden6.  
Omdat het gewenst kan zijn bepaalde onderwerpen snel te kunnen wijzigen is het nodig de 
overige zaken te regelen in een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, uiteraard 
voorzover de bevoegdheid tot delegatie in de landsverordening is gegeven. 

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging het ontwerp-landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, niet vast te stellen dan nadat met vorenstaande opmerkingen 
rekening is gehouden. 

Sint Maarten, 24 juni 2011

w.g.

de Vice-voorzitter    de Secretaris a.i.
                                 
Mevr. mr. M.C.C. Brooks-Salmon  Mevr. mr. drs. N.J. Winklaar 

6 Aanwijzingen voor de regelgeving, aanwijzing 22.
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Bijlage: 
redactionele opmerkingen

Artikel 5, 2e, 3e en 4e lid:
-In artikel 5, 2e, 3e en 4e lid wordt ten onrechte de meervoudsvorm ‘geschieden’ gebruikt. Het 
onderwerp van de zin: ‘de Gouverneur’ is enkelvoud en daarom wordt ‘geschiedt’ geschreven.

Bijlage 5 Raad van Advies Sint Maarten
  

    
RvA  no. RW/01-11-RW

Onderwerp:
Voorstel van Rijkswet Nationaliteit Zeeschepen (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van 
de nationaliteit van zeeschepen.

Advies: 
Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 9 augustus 2011 om het oordeel van de Raad van 
Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de 
Raad van Advies d.d. 5 september 2011, bericht de Raad u als volgt.

Het voorstel van rijkswet betreffende de nationaliteit van zeeschepen strekt, volgens de 
considerans, ertoe dat het wenselijk is met inachtneming van de artikelen 91, 92, eerste lid, en 
94 van het op 10 december 1982 te Montego-Bay tot stand gekomen Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de zee (VN-Zeerechtverdrag, Trb. 1983, 83) nieuwe 
regels te stellen omtrent verlening van de nationaliteit van het Koninkrijk aan een zeeschip en 
het recht de nationaliteitsvlag te voeren. 

Bestudering van het onderhavige voorstel van rijkswet en de bijbehorende memorie van 
toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad 
aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Algemeen 
Met deze rijkswet wordt beoogd uitvoering te geven aan het VN-Zeerechtverdrag voor wat 
betreft het stellen van regels over de registratie en nationaliteitsverlening van zeeschepen en de 
afgifte van zeebrieven. Omdat artikel 3, 1e lid onder e van het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden de regeling van de nationaliteit van schepen tot aangelegenheid van het 
Koninkrijk bestempelt, wordt een en ander in een rijkswet geregeld. Het initiatief tot het 
voorstel van rijkswet is genomen door Nederland die behoefte had om over een 
bestuursrechtelijk instrument te beschikken om op te kunnen treden tegen reders die middels 
gebruikmaking van in Nederland te boek staande schepen de internationale belangen van het 
Koninkrijk schaden. Sint Maarten beschikt reeds over de mogelijkheid de zeebrief in te 
trekken en daarmee de nationaliteit aan het schip te ontnemen7. In de rijkswet wordt in artikel 
13 de mogelijkheid gecreëerd de inschrijving in het vlagregister door te halen waarmee 
diezelfde mogelijkheid wordt gecreëerd.
Verder is in artikel 21, 6e lid van de rijkswet de mogelijkheid opgenomen een bijzondere 
zeebrief af te geven, waarmee rekening is gehouden met de speciale situatie in Sint Maarten. 

7 Artikel 23 Zeebrievenbesluit van Curaçao en Sint Maarten
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Inhoudelijke opmerkingen

Het ontwerp

Horen Raad van Advies
Wanneer een ontwerp van rijkswet wordt voorbereid, wordt hierover contact opgenomen met 
het Kabinet van de Gevolmachtigde Ministers van de landen van het Caribisch deel van het 
Koninkrijk. De Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten treedt over het onderwerp in contact 
met zijn regering. 

Op dat moment zendt de regering het voorstel van rijkswet aan de Raad van Advies conform 
het bepaalde in artikel 69, 2e lid onder c Staatsregeling van Sint Maarten.

Nadat de Raad van Advies de regering heeft geadviseerd bespreekt de gevolmachtigde 
Minister het onderwerp met de regering opdat hij zijn standpunt kan bepalen bij de 
behandeling in de ministerraad van het Koninkrijk.

Nadat het ontwerp is behandeld in de ministerraad van het Koninkrijk en door haar is 
vastgesteld, wordt het ontwerp door de Koning, op voordracht van de betrokken minister, ter 
advisering voorgelegd aan de Raad van State van het Koninkrijk8. 

Nadat advies van de Raad van State van het Koninkrijk is bekomen, kan worden overgegaan 
tot indiening van het ontwerp.

Vervolgens zendt de Koning een ontwerp van rijkswet gelijktijdig met de indiening bij de 
Staten-Generaal aan de vertegenwoordigende lichamen van onder meer Sint Maarten. De te 
volgen procedure wordt beschreven in de artikelen 15 t/m 21 van het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden9. 

Uiteindelijk kan na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer de rijkswet worden 
bekendgemaakt en inwerking treden (artikel 22 van het Statuut).

De Raad merkt op dat de Caribische landen van het Koninkrijk vaak niet tijdig zijn betrokken bij 
de totstandkoming van de rijkswet. Het probleem is met name dat de Gevolmachtigd 
minister weinig tijd wordt gegund ruggespraak met zijn regering te plegen. In die korte 
tijdspanne dient ook de Raad van Advies geadieerd te worden. Toch wil de Raad benadrukken 
dat het van belang is dat de regering van Sint Maarten de Raad van Advies in een vroegtijdig 
stadium om advies vraagt, teneinde artikel 69, 2e lid onder c van de Staatsregeling geen dode 
letter te laten worden.

De Raad merkt wel op dat dit onderwerp op de agenda staat van het 4-Raden overleg van 

8 Interne Circulaire van 14 september 1955, Kamerstukken II 1955/56, 4100 XIII, nr. 12.
9 Circulaire van 26 mei 2003 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Procedures voor totstandkoming en bekendmaking rijksregel-
geving (CZK/CZW 2003/61304).

19 t/m 22 september 2011 te Den Haag  en dat de Raad voornemens is op dit onderwerp 
terug te komen in een separaat schrijven aan de regering van Sint Maarten. 

Uitvoeringswetgeving
De Raad van Advies vraagt de regering van Sint Maarten aandacht voor de omvangrijke 
hoeveelheid uitvoeringswetgeving die het ontwerp tot gevolg heeft. Artikel 6, 6e lid (regeling 
betreffende de kosten van een aanvraag tot registratie van zeeschepen) en artikel 26, 1e lid, 
de strafbaarstelling van overtreding van de  artikelen 19 en 20 en het 2e lid 
(rechtsbescherming) geven imperatief aan dat uitvoeringsregels opgesteld dienen te worden, bij 
gebreke waarvan de rijkswet niet in werking kan treden. Tevens is wijziging van boek 8 van het 
Burgerlijk Wetboek van Sint Maarten noodzakelijk en de instelling van een scheepsregister . De 
artikelen 4, 3e lid, 5, 2e lid, 6, 4e lid, 9, 2e lid, 11, 2e lid, 12, 4e lid en 16, 3e lid geven 
facultatief de mogelijkheid aan van uitvoeringswetgeving .

Hoewel de Raad zich ervan bewust is dat in het jonge land Sint Maarten nog veel werk 
verzet moet worden, ook op het gebied van wetgeving, vraagt de Raad de regering voorrang 
te geven aan het opstellen van deze uitvoeringsregelingen, bij gebreke waarvan de rijkswet 
niet in werking kan treden en Sint Maarten mogelijk uit de pas gaat lopen met de andere 
landen in het Koninkrijk, terwijl nu met deze rijkswet juist is beoogd uniformiteit te scheppen in 
de wetgeving in het Koninkrijk over onder meer de nationaliteit van zeeschepen. 

De Raad verwijst in dat kader onder dankzegging naar het advies van de Raad van Advies 
Aruba  in welk advies wordt aanbevolen een onderlinge regeling te treffen over de 
samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk ten behoeve van de implementatie van 
Rijkswetten, met name voor wat betreft het opstellen van uitvoeringsregelingen.

Artikel 21, 6e lid onder f.
Artikel 21 van het ontwerp voorziet in de mogelijkheid om een bijzondere zeebrief af te geven 
voor zeeschepen die niet te boek staan. Het betreft kleine handels- en passagiersvaart met 
eilanden in de onmiddellijke nabijheid van Sint Maarten en ook kleine zeilschepen die 
toeristische dagtochten organiseren.

Ten onrechte is daarom in artikel 21, 6e lid onder f. opgenomen dat op de bijzondere zeebrief 
één haven van bestemming wordt vermeld. Bedoeld is dat op de zeebrief één eindbestemming 
vermeld dient te zijn. Onder de huidige redactie zou het voor een toeristisch zeilschip immers 
niet mogelijk zijn zowel (bijvoorbeeld) St.Barth’s als Anguilla aan te doen, hetgeen wel 
gebruikelijk en wenselijk is. 
 
Toezicht
In artikel 22 onder b. van het ontwerp is vermeld dat met het toezicht op de naleving van het 
bepaalde bij of krachtens deze rijkswet in Sint Maarten zijn belast de bij landsbesluit houdende 
algemene maatregelen aangewezen ambtenaren. 
De Raad wijst erop dat het ten zeerste wenselijk is deze bepaling aan te passen omdat de 
aanwijzing van toezichthouders in Sint Maarten plaatsvindt bij landsbesluit (sec), niet zijnde 
landsbesluiten houdende algemene maatregelen. Zeker gelet op de grote hoeveelheid 
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uitvoeringswetgeving die de regering nog dient aan te pakken is het onwenselijk, omslachtelijk 
en procedureel te zwaar ambtenaren belast met toezicht aan te stellen middels een 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 

Tevens dient de memorie bij artikel 22 aangepast te worden.

De memorie van toelichting
De Raad merkt op dat in de memorie van toelichting het voor Sint Maarten toepasselijke 
beleidsmatige kader van deze rijkswet ontbreekt, zoals dat in de memorie voor Nederland en 
Curaçao wel wordt gegeven . De Raad zou graag uitgewerkt zien welk beleid het land Sint 
Maarten voorstaat bijvoorbeeld voor de toekomst van de maritieme sector en stroomlijning van 
de registratieprocedure met de bijbehorende IT-structuur.
Voorts mist de Raad in de memorie van toelichting een uiteenzetting over de te verwachten 
toe- of afname van de lastendruk voor het land Sint Maarten. 

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging om rekening houdend met het 
vorenstaande in te stemmen met aanbieding van het voorstel van rijkswet aan de parlementen 
van de landen. 

Sint Maarten, 12 september 2011

w.g.

De Vice-voorzitter    het Lid van de Raad

Mevr.M. Brooks-Salmon             Dhr. J.J. Beaujon

Bijlage 6 Overzicht van de in 2011 beadviseerde stukken

Voorstel van Rijkswetten

 1.Voorstel van Rijkswet Nationaliteit Zeeschepen (regels omtrent de verkrijging en verlies 
 van de nationaliteit van zeeschepen

Algemene maatregelen van Rijksbestuur

 2. Ontwerp-besluit houdende wijziging van het Besluit Rode Kruis 1988, onder meer ter 
 codificatie van de auxiliaire rol en twee taken van het Rode Kruis, opneming van een 
 verwijzing naar een protocol en aanpassing aan gewijzigde verantwoordelijkheden

Ontwerp-landsverordeningen

 3. Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Legesverordening 1994 in verband  
 met de aanpassing van diverse tarieven in de daarbijbehorende tarieventabel

 4. Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Veiligheidsdienst in  
 verband met wijziging van de samenstelling van de Commissie van toezicht 

 5. Initiatief Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van Boek 7A van het 
 Burgerlijk Wetboek (Landsverordening eliminering oneigenlijk gebruik van 
 arbeidsovereenkomsten

 6. Tweede ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het land Sint  
 Maarten voor het dienstjaar 2011

 7. Ontwerp-landsverordeing tot wijziging van de Landsverordening toelating en uitzetting

Ontwerp-landsbesluiten houdende algemene maatregelen

 8. Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, model schriftelijke verklaring 
 ministers

 9. Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bekendmaking wettelijke   
 regelingen

 10. Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende de toelating van 
 het Vrijwilligerskorps Sint Maarten als weerkorps in de zin van de Landsverordening op  
 de weerkorpsen 1997

 11. Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen tot wijziging van de 
 Bezoldigingsregeling Ambtenaren in verband met spreiding van de aanpassing van de 
 salarissen aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie
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 12. Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot uitvoering van artikel 11,  
 zesde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs

 13. Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels over de  
 rechtspositie van ambtenaren van politie Sint Maarten

 14. Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels voor de  
 bewapening en overige uitrusting van de politie

 15. Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels met 
 betrekking tot de aanstelling, schorsing en ontslag van buitengewone agenten van politie

 16. Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot regeling van de 
 inrichting en de organisatie van het secretariat van de Algemene Rekenkamer

 17. Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Lands
 besluit identiteitskaarten 2002 in verband met de invoering van nieuwe identiteitskaarten

 18. Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het 
 Toelatingsbesluit

 19. Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van de 
 geldelijke voorzieningen van de leden, hun plaatsvervangers en van de secretaris van de 
 Sociaal Economische Raad

 20. Ontwerp-landsbesluit houdende algemene maatregelen ter aanwijzing van 
 vertrouwens-functies en ter vaststelling van regels ten aanzien van de wijze waarop 
 veiligheidsonderzoeken worden gehouden

 21. Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen tot wijziging van het 
 Uitvoeringsbesluit rijbewijzen in verband met de invoering van nieuwe rijbewijzen

 22. Ontwerp-landsbesluit houdende algemene maatregelen ter vaststelling van 
 modelformulieren en stemdistricten ter uitvoering van de Kiesverordening
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