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VOORWOORD

Geachte Lezer,
Voor u ligt het 5de jaarverslag van de Raad van Advies Sint
Maarten. De bedoeling van dit verslag is om de werkzaamheden
en beschouwingen van het jaar 2014 te publiceren. De Raad geeft
dan ook een overzicht van het aantal ontvangen adviesverzoeken
en uitgebrachte adviezen. In de bijlage vindt u 2 voorbeelden van
reeds gepubliceerde adviezen.

In het verslag van 2013 is de Raad begonnen met het uiteenzetten van een thema. Het thema
“Taalkwestie in Wetgeving” werd toen belicht. Dit onderwerp werd ook gedurende de in
oktober 2014 op Curaçao gehouden Caribisch Raden Overleg bediscussieerd. Zoals u weet is
wetgeving op Sint Maarten in de Nederlandse taal terwijl Engels de lingua franca is.
Dit jaar heeft de Raad gekozen voor de thema “Aanwijzingen aan de Gouverneurs” (zie
hoofdstuk 4).
In de afgelopen jaar heeft de Raad 46 adviezen ontvangen en 34 adviezen uitgebracht. De
Raad heeft één ongevraagd advies betreffende mede-ondertekening van reeds geratificeerde
wetgeving en regelgeving uitgebracht. Deze informatie en meer vindt u in beeld en cijfers in
dit verslag terug. Tevens kunt u het verslag raadplegen via onze website
www.councilofadvicesxm.com

Hoogachtend,

Mevrouw mr. drs. Mavis Brooks-Salmon
Vice-voorzitter Raad van Advies Sint Maarten.
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1. GRONDSLAG VOOR DE ADVIESTAAK VAN DE RAAD VAN ADVIES
De Raad van Advies is een Hoog College van Staat. Een Hoog College van Staat is een
overheidsorgaan die in de Staatsregeling zelf is vastgesteld, zelfstandig is en zijn taken
onafhankelijk van de regering uitvoert. De artikelen 69 tot en met 73 in het vijfde hoofdstuk
van de Staatsregeling van Sint Maarten regelen de vaststelling van de Raad van Advies.
Artikel 69 van de Staatsregeling bepaalt dat de Raad door de regering wordt gehoord over:
a. alle ontwerpen van landsverordeningen en van landsbesluiten, houdende algemene
maatregelen;
b. voorstellen tot goedkeuring, als bedoeld in het tweede lid van artikel 24 van het
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, van verdragen die Sint Maarten raken;
c. voorstellen van rijkswetten en ontwerpen van algemene maatregelen van
rijksbestuur;
d. alle buitengewone gevallen van gewichtige aard, in de gevallen dat de
landsverordening dit voorschrijft 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, de zogeheten initiatief landsverordeningen.
Overigens is de Raad bevoegd om uit eigen beweging de regering van advies te dienen als hij
dat nodig acht.
1.1

Toetsingskader

De Raad ontleent zijn gezag aan de wetenschappelijke benadering ten aanzien van de
adviezen. De Raad toetst een ontwerp enkel aan het vooraf opgestelde toetsingskader,
bestaande uit een beleidsanalytische, juridische en wetstechnische toets. Deze
toetsingsgronden zijn naar analogie van het toetsingskader van de Raad van State. Dit
toetsingskader is de waarborg voor een professioneel resultaat dat de Raad te allen tijde
streeft te bereiken. Bij de beleidsanalytische toets geeft de Raad een kritische analyse van de
beleidsmatige aspecten van het voorstel. Het toetsingskader van de Raad is opgenomen in
bijlage 1.
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1.2

Behandeltermijn

De Raad streeft ernaar om, afhankelijk van de complexiteit van een aangeboden
adviesverzoek, een adviesperiode van maximaal drie maanden aan te houden. De Raad houdt
zich zo veel mogelijk aan de periode van advisering die hij heeft vastgesteld maar dit is een
richtlijn waarbij rekening dient te worden gehouden met onder andere de capaciteit van de
Raad, het secretariaat en de hoeveelheid (spoed)adviesverzoeken. Naast de complexiteit van
het adviesverzoek speelt het feit dat de Raad op zoek kan gaan naar nadere informatie indien
het voor de advisering noodzakelijk wordt geacht, ook een rol. De Raad kan zich echter niet
aan termijnstellingen binden vanwege het streven om kwalitatief hoge adviezen te kunnen
garanderen. De Raad kreeg een aantal complexe adviesverzoeken om op te adviseren in
2014.
1.3

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

Aan het einde van de adviezen van de Raad wordt een dictum gegeven. Een dictum is een
eindoordeel van de Raad inzake de ter advisering voorgelegde ontwerpregeling. Dit dictum is
gebaseerd op overwegingen ten aanzien van de feiten die in het advies zijn opgenomen.
Afhankelijk van de materieel-inhoudelijke opmerkingen, kan de Raad in zijn advies een van
de volgende typen dicta aan de regering in overweging geven ten aanzien van ontwerplandsverordeningen en ontwerp-landsbesluiten, houdende algemene maatregelen.
Typen dicta ten aanzien van een adviesverzoek betreffende een ontwerp-landsverordening:
- de ontwerp-landsverordening naar de Staten te zenden (dit wil zeggen dat de
Raad geen materieel-inhoudelijke opmerkingen heeft, het betreft een
zogenoemde conform of blanco advies);
- de ontwerp-landsverordening naar de Staten te zenden nadat aan de
opmerkingen van de Raad aandacht zal zijn geschonken (geen zwaarwegende
bedenkingen, slechts advies tot enige aanpassing van de toelichting of de
regeling zelf);
- de ontwerp-landsverordening naar de Staten te zenden nadat met de
opmerkingen van de Raad rekening zal zijn gehouden (indien deze formulering
wordt gebruikt zijn de bedenkingen van de Raad zwaarder dan bij de
formulering onder punt twee);
- de ontwerp-landsverordening niet naar de Staten te zenden dan nadat
rekening zal zijn gehouden met de opmerkingen van de Raad of
- de ontwerp-landsverordening niet naar de Staten te zenden (het zwaarste
dictum).
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Typen dicta ten aanzien van een adviesverzoek betreffende een ontwerp-landsbesluit,
houdende algemene maatregelen:
-

1.4

het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen conform het
ontwerp vast te stellen (dit wil zeggen dat de Raad geen materieel-inhoudelijke
opmerkingen heeft, het betreft een zogenoemde conform of blanco advies);
het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen vast te stellen,
nadat aan de opmerkingen van de Raad aandacht zal zijn geschonken;
het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen vast te stellen
nadat met de opmerkingen van de Raad rekening zal zijn gehouden;
het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen niet vast te stellen
dan nadat rekening zal zijn gehouden met de opmerkingen van de Raad of
het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen niet vast te
stellen.

Initiatiefwetsvoorstellen

Een advies over een initiatiefontwerp kent geen dictum. De Raad geeft hiertoe een korte
samenvattende conclusie.
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2. BEDRIJFSVOERING VAN DE RAAD VAN ADVIES
2.1

Samenstelling van de Raad van Advies in 2014

Zijn Excellentie de Gouverneur, drs. Eugene Holiday is de constitutionele voorzitter van de
Raad. De Gouverneur kan het voorzitterschap van de Raad bekleden, zo dikwijls hij dat nodig
oordeelt. De Gouverneur heeft een raadgevende stem.
Uit artikel 1 van de Landsverordening Raad van Advies volgt dat de samenstelling van de
Raad van Advies bestaat uit vijf leden, waaronder de vice-voorzitter en ten hoogste vijf
buitengewone leden.
De samenstelling per 1 januari 2014 van de Raad van Advies:
Voorzitter:
Zijn Excellentie de Gouverneur van Sint Maarten drs. E.B.
Holiday
Vice-voorzitter, tevens lid: Mevrouw mr. drs. Mavis Brooks-Salmon
Leden:

De heer Jan Beaujon
De heer mr. Gaston Bell
De heer Marcel Gumbs (tot 19 december 2014)
De heer Louis Duzanson

Buitengewone leden:

Mevrouw Marcella Hazel MA
De heer mr. Rik Bergman
De heer mr. Miguel Alexander
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2.1.1 Mutaties in de samenstelling van de Raad in 2014
In december 2014 heeft de Raad afscheid genomen van de heer Marcel Gumbs hij is toen
benoemd tot Minister President van Sint Maarten. De Raad bedankt hem voor zijn bijdrage.

De samenstelling per 31 december 2014 van de Raad van Advies:
Voorzitter:
Zijn Excellentie de Gouverneur van Sint Maarten drs. E.B.
Holiday
Vice-voorzitter, tevens lid: Mevrouw mr. drs. Mavis Brooks-Salmon
Leden:

De heer Jan Beaujon
De heer mr. Gaston Bell
De heer Louis Duzanson

Buitengewone leden:

Mevrouw Marcella Hazel MA
De heer mr. Rik Bergman
De heer mr. Miguel Alexander

De nevenactiviteiten van de leden van de Raad van Advies zijn opgenomen in bijlage 2.
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2.2

Samenstelling van het secretariaat in 2014

In artikel 11, eerste lid, van de Landsverordening Raad van Advies staat vermeld dat aan de
Raad een secretariaat wordt toegevoegd met aan het hoofd de Secretaris. Het personeel van
het secretariaat wordt op voordracht van de Raad bij landsbesluit benoemd, en gehoord de
Raad, bij landsbesluit geschorst en ontslagen.
Het secretariaat van de Raad is belast met ondersteunende werkzaamheden aan de Raad in
de ruimste zin des woords. Zo is het secretariaat onder andere belast met het voorbereiden
en vastleggen van de vergaderingen van de Raad, met het verrichten van onderzoek op
wetenschappelijk niveau over adviesverzoeken en het opstellen van conceptadviezen. Het
secretariaat assisteert de Raad bij het onderhouden van werkrelaties met onder andere de
Regering, de Staten, de Raden van Advies van respectievelijk Aruba en Curaçao en de Raad
van State van Nederland. Het secretariaat stimuleert hierbij tevens de contacten met andere
instanties/adviesorganen op ambtelijk niveau.

De samenstelling per 1 januari 2014 van het secretariaat van de Raad van Advies:
Secretaris:
Juridisch
bestuursadviseur(s):

Hoofdmedewerker
administratie:

De heer mr. Richard Jackson
De heer mr. Keith de Jong

Mevrouw Florencia Wilson

Allround administratieve
medewerker:
Mevrouw Mireya Ostiana-Wijman
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2.2.1 Mutaties in de samenstelling van het secretariaat in 2014
De Raad heeft vanaf september 2013 tot januari 2014 geen Secretaris in dienst gehad. Dit was
een enorme belasting voor de Vice-voorzitter die de taak van Secretaris in deze periode op
zich nam. In januari 2014 is de nieuwe Secretaris, de heer Ajamu Baly in dienst getreden bij
de Raad. De Raad heeft in 2014 in januari en augustus een HBO stagiaire, mevrouw Nerissa
Cornelia in dienst gehad. De stagiaire was voornamelijk bezig met het ondersteunen van de
juridisch bestuursadviseurs en de administratie.

De samenstelling per 31 december 2014 van het secretariaat van de Raad van Advies:
Secretaris:
De heer mr. Ajamu Baly
Juridisch
bestuursadviseur(s):

Hoofdmedewerker
administratie:

De heer mr. Richard Jackson
De heer mr. Keith de Jong

Mevrouw Florencia Wilson

Allround administratieve
medewerker:
Mevrouw Mireya Ostiana-Wijman

De gedragsregels voor de leden en het secretariaat van de Raad van Advies zijn opgenomen in
bijlage 3.
2.3
Kennisbeleid en opleidingen
De Raad hecht veel waarde aan het ontwikkelen van kennis voor onder andere de
medewerkers van het secretariaat, evenals voor de raadsleden zelf. Voor het goed uitoefenen
van zijn taken is de Raad afhankelijk van de mate waarin kennis beschikbaar is. Naast de
opgezette bibliotheek, die zoveel mogelijk met actuele literatuur wordt aangevuld, hebben
de Raad en het secretariaat verschillende opleidingen en cursussen gevolgd. De belangrijkste
worden hierna opgesomd:
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-

-

-

In januari heeft de heer mr. Tjeenk Willink en mevrouw W. Sorgdrager een praktische
training gegeven aan de Raad en het secretariaat met betrekking tot het adviseren aan
de Regering en de Staten;
De Secretaris heeft in het verslagjaar stages gevolgd bij de Raad van Advies van Aruba,
Curaçao en bij de Raad van State;
De Secretaris heeft in mei op Curaçao een post academische cursus ministeriele
verantwoordelijkheid gevolgd;
Een van de juridisch bestuursadviseurs heeft in februari een Seminar gevolgd
georganiseerd door het College financieel toezicht tijdens hun Financieel beheerdagen
op Curaçao met als thema, Effectief Management van tax compliance risico’s;
Een van de Raadsleden, een juridisch bestuursadviseur en de Secretaris hebben een
cursus sancties en sanctiestelsels gevolgd in November op Curaçao;

Daarnaast heeft de Raad en het secretariaat in het verslagjaar een vijftal modules gevolgd
van de opleiding de Leergang Sint Maarten:
-

Staatsrecht;
Bestuursrecht;
Bestuurlijke Handhaving;
Wetgevingstechnische beoordeling van wetsontwerpen en;
Beleidsanalytische beoordeling van ontwerp-regelgeving.

Deze opleiding, verzorgd door de Academie voor de Wetgeving te den Haag biedt de
Raadsleden, de Secretaris en de juridisch bestuursadviseurs een verdieping van hun kennis in
de elementen van onder andere het staatsrecht, het bestuursrecht en de handhaving van het
recht die voor de werkzaamheden van belang zijn. Gezien de belangstelling van zowel binnen
de overheid als daarbuiten, heeft de Raad de opleiding tevens opengesteld voor overige
belanghebbenden.
De Raad is zeer erkentelijk voor de getoonde welwillendheid van de Raad van Advies van
Aruba, de Raad van Advies van Curaçao en de Raad van State, om hun kennis en ervaring met
de Raad te delen. De Raad spreekt tevens zijn dank uit aan USONA die de financiering van de
opleidingskosten mede mogelijk heeft gemaakt.
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2.4

Financieel beheer

De Vice-voorzitter voert het begrotingsbeheer op grond van artikel 26, tweede lid, van de
Landsverordening Raad van Advies en artikelen 35, 40, 41 en 42 van de
Comptabiliteitslandsverordening. Ingevolge artikel 26, eerste lid van de Landsverordening
Raad van Advies dienen de Staten in overeenstemming met de Raad en de betrokken
minister de Raad alle faciliteiten beschikbaar te stellen voor een goede en onafhankelijke
taakuitoefening. De Raad heeft conform de wettelijke voorschriften in de Landsverordening
Raad van Advies en de Comptabiliteitslandsverordening zijn wenselijkheidsbegroting 2015
ingediend bij de Staten en bij de Minister van Financiën.

2.5

Communicatie

De Raad heeft in het begin van het jaar vergaderingen gehouden met alle Ministers 1 en met
de Voorzitter van Parlement. Het doel van deze vergaderingen is om de samenwerking te
bevorderen en om een idee te krijgen van wat de Raad op het gebied van concept wetgeving
kan verwachten en de mogelijkheid om dit te coördineren.
De Raad heeft in het verslagjaar op verschillende manieren actief zijn bekendheid bij het
publiek vergoot via een radio interview, een presentatie aan studenten van de HAVO en VWO
van de Milton Peters College in april en door mee te doen aan de carrière dag in november
van de Milton Peters College.
Via de website van de Raad, www.councilofadvicesxm.com kan het publiek op de hoogte
blijven van alle belangrijke informatie, evenementen en adviezen van de Raad.

2.5.1 Landsverordening openbaarheid van bestuur
De manier waarop de Raad zijn taken uitoefent dient kenbaar te zijn voor de regering, Staten,
andere instanties en de bevolking van Sint Maarten. De openbaarmaking van de adviezen van
de Raad conform de bepalingen genoemd in de Landsverordening openbaarheid van bestuur
is één van de beschikbare communicatiemiddelen. Op grond van de Landsverordening
openbaarheid van bestuur geschiedt de openbaarmaking van de adviezen van de Raad door
de Minister van Algemene Zaken. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen zijn
gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de Regering of door
initiatiefnemers openbaar. Een kopie van het door de Raad uitgebrachte advies wordt ook
1 Een vergadering met de minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie heeft niet
plaatsgevonden vanwege onverenigbare agenda’s.

13

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 initiatieflandsverordening betreft. Adviezen over alle andere ontwerpen dan landsverordeningen
waarvan publicatie in het Afkondigingsblad is vereist zijn openbaar gelijktijdig met die
publicatie. Adviezen over andere gevallen zijn openbaar binnen zes weken nadat het advies is
uitgebracht.
2.5.2 Lezing
De Raad heeft in oktober een lezing gehouden met als thema, ‘Corporate Governance & the
role of board members in Government owned companies’. Keynote sprekers voor deze lezing
waren lid van de Raad van Advies, Dhr. Louis Duzanson en Christian De Jong, Advocaat bij
advocaten kantoor BZSE. De moderator was de heer Miguel Alexander, buitengewoon lid van
de Raad van Advies.
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2.5.3 Caribisch Radenoverleg
Op 24 oktober 2014 is op Curaçao het Caribisch Radenoverleg gehouden. Het Caribisch
Radenoverleg is een overleg dat elke twee jaar gehouden wordt tussen de Raden van Advies
van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Tijdens het Caribisch Radenoverleg zijn
gemeenschappelijke aandachtsgebieden besproken en hebben de Caribische Raden onderling
kennis en ervaringen met elkaar uitgewisseld. Een paar onderwerpen die besproken waren
zijn de evaluatie van de nieuwe staatsrechtelijke structuur van Curaçao en Sint Maarten en de
positie van de Gouverneur; “checks and balances”. De aanwijzingen aan de Gouverneurs
werden ook uitvoerig besproken. In hoofdstuk vier zijn de aanwijzingen aan de Gouverneurs
uiteengezet.
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3. PRODUCTIE VAN DE RAAD VAN ADVIES
3.1
Adviesverzoeken en Adviezen
In 2014 heeft de Raad 46 adviesverzoeken ontvangen en 34 adviezen uitgebracht. Er is 1
adviesverzoek aangehouden wegens het ontbreken van een wettelijke vereiste advies dat
door de regering verzocht moest worden. In de onderstaande cirkeldiagram is het
bovenstaande weergegeven.

Adviesverzoeken en Adviezen
1%

Ontvangen adviesverzoeken

42%

Gegeven adviezen
57%

Aangehouden adviezen

De Raad heeft één ongevraagd advies uitgebracht aan de regering in 2014. Dit advies heeft als
onderwerp het mede-ondertekenen van bekrachtigde wet- en regelgeving door de Minister
van Algemene Zaken. Aan het einde van het verslagjaar zijn 18 adviesverzoeken in
behandeling die over zijn gegaan naar het nieuwe jaar.
Overzicht instroom/uitstroom adviesverzoeken Raad van Advies 2014
Totaal aantal aangeboden ontwerpen
46
Nog af te handelen uit het voorgaande jaar
6
Totaal te behandelen
52
Aantal afgehandeld in het lopende jaar
33
Aantal overgegaan naar het nieuwe jaar
18
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Hieronder volgt een overzicht van de adviesverzoeken in het verslagjaar 2014:
RvA

Onderwerp

Nummer
LB/04-12,
SM/08-12LB

Aanpassingen diverse landsbesluiten (AWW,AOVen ZV/OV) aan prijsindexcijfer gezinconsumptie

LB/05-12
SM/09-12LB

Aanpassingen diverse landsbesluiten (AWW,AOVen ZV/OV) aan prijsindexcijfer gezinconsumptie.

SM/07-13LB

Ontwerp voor een Lb ham,tot intrekking van het Lb ham, van de 7de juni 1961 regelende de
toekenning van overtocht c.q. de vergoeding van overtochtskosten aan of ten behoeve van
Antilliaanse jongelieden die niet in aanmerking komen voor toekenning van een studietoelage op
grond van de wettelijke regelingen met het verlenen van studietoelagen, voor het studeren aan
onderwijsinrichtingen of het volgen van een studie of opleiding buiten de Nederlandse Antillen (P.B.
1961, nr. 95).

SM/05-13LV

Ontwerp van tweede Nota van wijziging LV status taken en bevoegdheden BIE ( Bureau Intellectueel
Eigendom)

SM/13-13LV

Ontwerp Landsverordening tot vaststelling van de jaarrekening 2011

SM/10-13LB

Ontwerp Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de houdende regels met betrekking tot de
uitvoering van de artikelen 9 en 10 en van artikel 14 van de Landsverordening Zorginstellingen ten
aanzien van de stichting Sint Maarten Medical Center (Landsbesluit nadere regelstelling stichting Sint
Maarten Medical Center)

SM/01-14LB

Ontwerp Landsbesluiten houdende algemene maatregelen tot wijziging van de artikelen 11, 12, en 29
van de LV Algemene weduwen- en wezenuitkering (AWW) en tot vaststelling van het premiepercentage,
bedoeld in artikel 29, eerste lid, van deze landsverordening.

SM/01-14LV

Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties in
verband met de voorgenomen toetreding tot de Egmont Group

SM/01-14DIV

Request Planning Permit 07034, Bethlehem Estate, Plantz/ Bred NV

SM/02-14LB

Ontwerp Landsbesluit houdende algemene maatregelen, houdende regels inzake uitvoering van de
Landsverordening zorginstellingen

SM/03-14LB

Ontwerp Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van de artikelen 7, eerste lid, 7a,
eerste lid, en 26, derde tot en met vijfde lid, van de Landsverordening Algemene ouderdomsverzekering.

SM/04-14LB

Ontwerp Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het LB aanwijzing
vertrouwensfuncties en uitvoering van veiligheidsonderzoeken in verband met de verlengingen van de
overgangsrechtelijke termijn
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RvA

Onderwerp

Nummer
SM/02-14LV

Ontwerp Landsverordening tot wijziging van enkele landsverordeningen ter aanscherping van
integriteitsvoorschriften voor overheidswerkzaamheden en tot instelling van het Bureau Integriteit

SM/05-14LB

Ontwerp landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van nadere voorschriften op
grond van artikel 6 van de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (Landsbesluit
procedure beëindiging arbeidsovereenkomsten)

SM/03-14LV

Ontwerp landsverordening tot wijziging van de Legesverordening ter verhoging van leges voor
paspoorten vanwege verhoging van af te dragen rijksleges voor paspoorten

SM/04-14LV

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening begroting 2014 in verband met de
financiering van enkele veranderde beleidsdoelen

SM/05-14LV

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de Staatsregeling en andere landsverordeningen
vanwege de invoering van het Wetboek van strafrecht en tot wijziging van dat wetboek naar aanleiding
van de uitspraak van het Constitutioneel Hof (Invoeringslandsverordening Wetboek van Strafrecht)

SM/06-14LB

Ontwerp van Sanctielandsbesluit Oekraïne

SM/07-14LB

Ontwerp van Sanctielandsbesluit territoriale integriteit Oekraïne

SM/08-14LB

Ontwerp van landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het
Uitvoeringsbesluit rijbewijzen en het Landsbesluit personenvervoer in verband met de vaststelling van
nadere voorschriften over tijdelijke rijvergunningen.

SM/09-14LB

Ontwerp van landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot verwijzing van de bijlage behorend bij
het Landsbesluit medisch tarief sociale verzekeringen in verband met de indexering van de tarieven voor
paramedici en het vaststellen van een tarief voor verrichtingen door de Stichting Zorgverlening Het Wit
Gele Kruis Sint Maarten

SM/10-14LB

Ontwerp van Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van het Organisatiebesluit
Algemene Zaken wegens het opsplitsen vanwege de opleiding van de afdeling Juridische zaken en
Wetgeving in twee secties

SM/11-14LB

Ontwerp van Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Kiesbesluit in verband
met een uitbreiding van het aantal stemdistricten

SM/06-14LV

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren, de
Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren en de Wachtgeldregeling overheidsdienaren in verband
met verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd

SM/07-14LV

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening toezicht trustwezen in verband
met de Amerikaanse Foreign Account Taks Complience Act nalevingsvereisten voor trustkantoren
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RvA

Onderwerp

Nummer
SM/12-14LB

Ontwerp van Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het
Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering in verband met de vaststelling van een premiepercentage
voor de ongevallenverzekering en tot aanpassing van de daglonen, genoemd in de Landsverordening
ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekering in verband met de ontwikkeling van
de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie

SM/08-14LV

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning
in verband met het vervangen van artikel 28a

SM/05-14OA

Ongevraagd advies ter zake het mede-ondertekenen van bekrachtigde wet- en regelgeving door de
Minister van Algemene Zaken

SM/13-14LB

Ontwerp van Landsbesluit ter beschikking stellen arbeidskrachten

SM/09-14LV

Ontwerp van Landsverordening, houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering

SM/10-14LV

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken
1940, de Landsverordening administratieve rechtspraak en aanverwante landsverordeningen

SM/11-14LV

Ontwerp van Landsverordening arbeidsovereenkomst

SM/14-14LB

Ontwerp van Landsbesluit tot wijziging van de samenstelling en het presentiegeld van de commissie van
deskundigen, bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning

SM/ 12-14LV

Ontwerp van Landsverordening publieke gezondheid

SM/15-14LB

Ontwerp van Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Functieboek
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur als gevolg van wijzigingen binnen het
formatieplan

SM/16-14LB

Ontwerp van Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot instelling van de Raad van Onderwijs
en Arbeidsmarkt (Instellingslandbesluit Raad van Onderwijs en Arbeidsmarkt)

SM/17a-14LB

Ontwerp van Landsbesluit uitvoering BIG

SM/17b-14LB

Ontwerp van Landsbesluit Commissie beoordeling opleiding en vakbekwaamheid medische
beroepsbeoefenaren

SM/13-14LV

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de Staatsregeling in verband net het regelen van
rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Land, inbedden van de functie van
plaatsvervangend gevolmachtigd minister en aanpassen van enige technische onvolkomenheden
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RvA

Onderwerp

Nummer
SM/18-14LB

Ontwerp van Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van regels inzake de
bezoldiging van onderwijspersoneel (Bezoldigingslandsbesluit onderwijs)

SM/02-14DIV

Verzoek om advies omtrent de pensioenregeling politieke gezagsdragers

SM/03-14DIV

Verzoek om spoed advies omtrent KB instructie Gouverneur inzake screening kandidaat ministers

SM/19-14LB

Ontwerp van Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot regeling van de modellen en
administratie voor de geprivilegieerden (Landsbesluit identiteitskaarten geprivilegieerden)

SM/14-14LV

Ontwerp van Landsverordening identiteitskaarten in verband met de invoering van een identiteitskaarten
in verband met de invoering van een identiteitskaarten voor geprivilegieerden

SM/20-14LB

Ontwerp van Landsbesluit houdende algemene maatregelen nadere regels inzake de procedure voor
het deponeren en vernieuwen van merken en de daartoe verschuldigde vergoedingen
(Merkenlandsbesluit)

SM/15-14LV

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening begroting 2014 in verband met
het creëren van een grondslag voor een borgstelling voor WINAIR en het aanpassen van enkele
begrotingsposten

SM/16-14LV

Ontwerp van Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Land voor het dienstjaar 2015
(Landsverordening begroting 2015)

SM/21-14LB

Ontwerp van Landsbesluit, tot wijziging van het Organisatiebesluit Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport in
verband met de opsplitsing van de afdeling Jeugd en Sportzaken in twee afdelingen

SM/22-14LB

Ontwerp van Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot het vaststellen van de
herdenkingsmunt ter ere van de abdicatie van Hare Majesteit Koningin Beatrix van het Koninklijke der
Nederlanden, waarop het koningschap is overgegaan op Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van
Oranje, Prins Willem-Alexander

SM/23-14LB

Ontwerp van Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit
vergelijkend onderzoek celmateriaal in verband met het geautomatiseerd onderling vergelijken van DNA
profielen tussen de landen van het Koninkrijk
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Staten
RvA

Onderwerp

Nummer
SM/ 01-14ILV

Initatiefontwerplandsverordening tot herziening van de regels betreffende timeshare (Timeshare
Ordinance)

SM/ 02-14ILV

Initiatiefontwerplandsverordening tot instelling van een Timeshare Autoriteit (Sint Maarten Timeshare
Authority Ordinance)

SM/03-14ILV

Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening grondslagen natuurbeheer en bescherming Sint Maarten van 19 april 2013 (AB 2013, GT no. 809)

Hieronder volgt een overzicht van de adviesverzoeken in het verslagjaar 2014 onderverdeeld
per ministerie (inclusief de Initiatief voorstellen van de Staten):
14
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Algemene
Zaken

VSA

Financien

Justitie

VROMI

Staten
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TEZVT
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De gemiddelde behandeltermijn voor een adviesverzoek is in het verslagjaar 38 dagen
geweest. Hieronder volgt een overzicht van de behandeltermijnen voor het verslagjaar 2014.
14
12
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8
behandeltermijnen

6
4
2
0
minder dan 1
maand

1-3 maanden

3-6 maanden

meer dan 6
maanden

Hieronder volgt een overzicht van de uitgebrachte adviezen in het verslagjaar 2014:
RvA
Nummer

Onderwerp

Advies datum

Dictum
(in het
kort)

Nader
Rapport

SM/05-13LV

Ontwerp van tweede Nota van wijziging LV status taken en
bevoegdheden BIE ( Bureau Intellectueel Eigendom)

29 januari 2014

Nee

SM/13-13LV

Ontwerp Landsverordening tot vaststelling van de jaarrekening
2011

29 januari 2014

SM/10-13LB

Ontwerp Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de
houdende regels met betrekking tot de uitvoering van de
artikelen 9 en 10 en van artikel 14 van de Landsverordening
Zorginstellingen ten aanzien van de stichting Sint Maarten
Medical Center (Landsbesluit nadere regelstelling stichting Sint
Maarten Medical Center)

4 maart 2014

Niet naar
de Staten
te
zenden
Niet in te
dienen bij
de
Staten,
dan
nadat
rekening
Niet vast
te stellen,
dan
nadat
rekening

Ja

Ja
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RvA
Nummer

Onderwerp

Advies datum

Dictum
(in het
kort)

Nader
Rapport

SM/01-14LB

Ontwerp Landsbesluiten houdende algemene maatregelen tot
wijziging van de artikelen 11, 12, en 29 van de LV Algemene
weduwen- en wezenuitkering (AWW) en tot vaststelling van het
premiepercentage, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van deze
landsverordening.

18 maart 2014

Niet vast
te stellen,
dan
nadat
rekening

Nee

SM/01-14LV

Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties in verband
met de voorgenomen toetreding tot de Egmont Group

11 februari 2014

Ja

SM/01-14DIV

Request Planning Permit 07034, Bethlehem Estate, Plantz/ Bred
NV

24 juni 2014

Naar de
Staten te
zenden,
nadat
rekening
N.v.t.

SM/03-14LB

Ontwerp Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot
wijziging van de artikelen 7,
eerste lid, 7a, eerste lid, en 26, derde tot en met vijfde lid, van de
Landsverordening Algemene ouderdomsverzekering (AOV)

18 maart 2014

Nee

SM/04-14LB

Ontwerp Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot
wijziging van het LB aanwijzing vertrouwensfuncties en
uitvoering van veiligheidsonderzoeken in verband met de
verlengingen van de overgangsrechtelijke termijn

22 april 2014

Niet vast
te stellen,
dan
nadat
rekening
Vast te
stellen,
nadat
aandacht

SM/02-14LV

Ontwerp Landsverordening tot wijziging van enkele
landsverordeningen ter aanscherping van
integriteitsvoorschriften voor overheidswerkzaamheden en tot
instelling van het Bureau Integriteit

15 juli 2014

Naar de
Staten te
zenden,
nadat
rekening

Nee

SM/05-14LB

Ontwerp landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot
vaststelling van nadere voorschriften op grond van artikel 6 van
de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten
(Landsbesluit procedure beëindiging arbeidsovereenkomsten)

15 juli 2014

Niet vast
te stellen,
dan
nadat
rekening

Nee

SM/03-14LV

Ontwerp landsverordening tot wijziging van de Legesverordening
ter verhoging van leges voor paspoorten vanwege verhoging van
af te dragen rijksleges voor paspoorten

14 augustus 2014

Naar de
Staten te
zenden,
nadat
rekening

Ja

SM/04-14LV

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de
Landsverordening begroting 2014 in verband met de financiering
van enkele veranderde beleidsdoelen

20 mei 2014

Naar de
Staten te
zenden,
nadat
aandacht

Ja

Nee

Ja
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RvA
Nummer

Onderwerp

Advies datum

Dictum
(in het
kort)

Nader
Rapport

SM/05-14LV

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de
Staatsregeling en andere landsverordeningen vanwege de
invoering van het Wetboek van strafrecht en tot wijziging van dat
wetboek naar aanleiding van de uitspraak van het
Constitutioneel Hof (Invoeringslandsverordening Wetboek van
Strafrecht)

22 juli 2014

Naar de
Staten te
zenden,
nadat
rekening

Ja

SM/06-14LB

Ontwerp van Sanctielandsbesluit Oekraïne

27 mei 2014

Vast te
stellen,
nadat
rekening

Ja

SM/07-14LB

Ontwerp van Sanctielandsbesluit territoriale integriteit Oekraïne

27 mei 2014

Vast te
stellen,
nadat
rekening

Ja

SM/08-14LB

Ontwerp van landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit rijbewijzen en het
Landsbesluit personenvervoer in verband met de vaststelling van
nadere voorschriften over tijdelijke rijvergunningen.

14 augustus 2014

Niet vast
te stellen,
dan
nadat
rekening

Nee

SM/09-14LB

Ontwerp van landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot
verwijzing van de bijlage behorend bij het Landsbesluit medisch
tarief sociale verzekeringen in verband met de indexering van de
tarieven voor paramedici en het vaststellen van een tarief voor
verrichtingen door de Stichting Zorgverlening Het Wit Gele Kruis
Sint Maarten

14 augustus 2014

Vast te
stellen,
nadat
rekening

Ja

SM/10-14LB

Ontwerp van Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot
wijziging van het Organisatiebesluit Algemene Zaken wegens
het opsplitsen vanwege de opleiding van de afdeling Juridische
zaken en Wetgeving in twee secties

15 juli 2014

Vast te
stellen

Ja

SM/11-14LB

Ontwerp van Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot
wijziging van het Kiesbesluit in verband met een uitbreiding van
het aantal stemdistricten

24 juni 2014

Vast te
stellen,
nadat
rekening

Ja

SM/06-14LV

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren, de
Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren en de
Wachtgeldregeling overheidsdienaren in verband met verhoging
van de pensioengerechtigde leeftijd

21 oktober 2014

Naar de
Staten te
zenden,
nadat
rekening

Nee

SM/07-14LV

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de
Landsverordening toezicht trustwezen in verband met de
Amerikaanse Foreign Account Taks Compliance Act

19 augustus 2014

Naar de
Staten te
zenden,
nadat

Nee
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RvA
Nummer

Onderwerp

Advies datum

nalevingsvereisten voor trustkantoren

Dictum
(in het
kort)

Nader
Rapport

rekening

SM/12-14LB

Ontwerp van Landsbesluit, houdende algemene maatregelen ,
tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit
ongevallenverzekering in verband met de vaststelling van een
premiepercentage voor de ongevallenverzekering en tot
aanpassing van de daglonen, genoemd in de Landsverordening
ongevallenverzekering en de Landsverordening
ziekteverzekering in verband met de ontwikkeling van de
prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie

19 augustus 2014

Vast te
stellen,
nadat
rekening

Nee

SM/08-14LV

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de
Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning in verband
met het vervangen van artikel 28a

16 september 2014

Naar de
Staten te
zenden,
nadat
rekening

Nee

SM/13-14LB

Ontwerp van Landsbesluit ter beschikking stellen
arbeidskrachten

19 december 2014

Niet vast
te stellen,
dan
nadat
rekening

SM/10-14LV

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de
Landsverordening op het beroep in belastingzaken 1940, de
Landsverordening administratieve rechtspraak en aanverwante
landsverordeningen

16 december 2014

Naar de
Staten te
zenden,
nadat
rekening

Nee

SM/14-14LB

Ontwerp van Landsbesluit tot wijziging van de samenstelling en
het presentiegeld van de commissie van deskundigen, bedoeld
in artikel 5, zesde lid, van de Landsverordening ruimtelijke
ontwikkelingsplanning

16 september 2014

Vast te
stellen,
nadat
aandacht

Ja

SM/02-14DIV

Verzoek om advies omtrent de pensioenregeling politieke
gezagsdragers

16 december 2014

N.v.t.

Nee

SM/03-14DIV

Verzoek om spoed advies omtrent KB instructie Gouverneur
inzake screening kandidaat ministers

2 december 2014

N.v.t.

Nee

SM/15-14LV

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de
Landsverordening begroting 2014 in verband met het creëren
van een grondslag voor een borgstelling voor WINAIR en het
aanpassen van enkele begrotingsposten

16 december 2014
(Ingetrokken)

Naar de
Staten te
zenden,
nadat
aandacht

SM/16-14LV

Ontwerp van Landsverordening tot vaststelling van de begroting
van het Land voor het dienstjaar 2015 (Landsverordening

29 december 2014

Naar de
Staten te
zenden,
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RvA
Nummer

Onderwerp

Advies datum

begroting 2015)

Dictum
(in het
kort)

Nader
Rapport

nadat
rekening

Staten
RvA

Onderwerp

Nummer

Status

Conclusie

Nader
Rapport

Rekening
houden met
opmerkingen
in dit advies
Rekening
houden met
opmerkingen
in dit advies

N.v.t.

Genoemde
opmerkingen
in overweging
te nemen

N.v.t.

Advisering

SM/ 01-14ILV

Initatiefontwerplandsverordening tot herziening van de regels
betreffende timeshare (Timeshare Ordinance)

24 juni 2014

SM/ 02-14ILV

Initiatiefontwerplandsverordening tot instelling van een
Timeshare Autoriteit (Sint Maarten Timeshare Authority
Ordinance)

24 juni 2014

SM/03-14ILV

Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de
Landsverordening grondslagen natuurbeheer en -bescherming
Sint Maarten van 19 april 2013 (AB 2013, GT no. 809)

22 april 2014

N.v.t.

Ongevraagd advies
RvA
Nummer

Onderwerp

Advies datum

Dictum
(in het
kort)

Nader
Rapport

SM/05-14OA

Ongevraagd advies ter zake het mede-ondertekenen van
bekrachtigde wet- en regelgeving door de Minister van
Algemene Zaken

22 juli 2014

Rekening
houden
met

Nee

Een selectie van uitgebrachte adviezen in 2014 is opgenomen in bijlage 4.
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3.2
Vergaderingen
De Raad heeft in totaal 32 vergaderingen gehouden in het verslagjaar, waaronder 23 normale
vergaderingen, 7 spoedvergaderingen en 2 buitengewone vergaderingen onder
voorzitterschap van de Gouverneur.

Overzicht vergaderingen
8%

28%

Normaal
Spoed

68%

Bijzonder

Notitie:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

3.3
Uitgaven
De kosten van advisering door de Raad is in 2014 begroot op NAf. 2,162,538.59.
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4. THEMA: AANWIJZINGEN AAN DE GOUVERNEURS
Deugdelijkheid van bestuur
De afgelopen jaren heeft de integriteit van het landsbestuur van Sint Maarten en de
rechtsgeldigheid van het ingrijpen van de Rijksministerraad ter waarborging van de integriteit
veelvuldig ter discussie gestaan niet alleen op Sint Maarten maar ook in de rest van het
Koninkrijk.
Aanwijzing tot onderzoek integriteit
In september 2013 heeft de Rijksministerraad aanleiding gezien om de Gouverneur van Sint
Maarten een aanwijzing te geven tot het doen instellen van een onderzoek naar het behoorlijk
en integer functioneren van het openbaar bestuur van Sint Maarten. De Rijksministerraad
concludeerde dat de regering van Sint Maarten onvoldoende aandacht en zorg had voor de
percepties over het bestaan van corruptie en de veelvuldig incidenten en geruchten over
integriteitsschendingen van politici. Het onderzoek moest zich richten op bekende specifieke
kwetsbare sectoren zoals de prostitutie, het gokwezen en het vreemdelingenverkeer en op
bekende algemene kwetsbare sectoren zoals (vergunningen voor) infrastructurele werken en
(andere) grote aanbestedingen. De aanwijzing is gebaseerd op de artikelen 15 en 20 van het
Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten en artikel 43 van het Statuut voor het
Koninkrijk. Op grond van artikel 15 eerste lid van het Reglement waakt de Gouverneur over het
algemeen belang van het Koninkrijk met inachtneming van bij of krachtens koninklijk besluit te
geven aanwijzingen. De Gouverneur houdt op basis van artikel 20 van het Reglement toezicht
op de naleving van de rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur en van de
verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Artikel 43 van het Statuut bepaalt
dat het waarborgen van de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en
vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur een aangelegenheid is van
het Koninkrijk.
Aanwijzing tot onderzoek overheidsfinanciën
In juli 2014 heeft de Rijksministerraad wederom aanleiding gezien om een aanwijzing te
geven. Deze keer aan de Gouverneur van Aruba. De aanwijzing strekt tot het aanhouden van
de vaststelling van de landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries
van het land voor het begrotingsjaar 2014 en het doen van onderzoek naar de realiteit van de
ramingen in de begrotingen en de meerjarige ontwikkeling van de overheidsfinanciën van
Aruba. De koninkrijksregering acht deze aanwijzing nodig omdat haar zorgen over de
houdbaarheid van de overheidsfinanciën groot zijn, mede gezien de realisatiecijfers van
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voorgaande jaren. De aanwijzing is gebaseerd op de artikelen 15 en 21 van het Reglement.
Op basis van artikel 21 van het Regelement is de Gouverneur bevoegd om een
landsverordening en een hem voorgedragen landsbesluit niet vast te stellen, 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.
Aanwijzing tot onderzoek kandidaat-ministers
In oktober 2014 heeft de Rijksministerraad opnieuw aanleiding gezien om de Gouverneur van
Sint Maarten een aanwijzing te geven. De Gouverneur werd geboden om de vaststelling van de
landsbesluiten tot benoeming van ministers en de Minister-President aan te houden totdat
onderzoek is gedaan naar de benoembaarheid van de voorgedragen kandidaat-ministers,
kandidaat-Minister-President en kandidaat-Gevolmachtigde Minister. De koninkrijksregering
achtte deze aanwijzing geboden, gelet op een aantal rapporten waaruit de Rijksministerraad
afleidt dat sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en misbruik van macht op alle
niveaus en bij cruciale instellingen van het openbaar bestuur van Sint Maarten. Om
oneigenlijke beïnvloeding uit te sluiten en om te voorkomen dat op voorhand twijfels bestaan
aan de geloofwaardigheid en integriteit van het openbaar bestuur, ziet de koninkrijksregering
reden te verzekeren dat voldoende onderzoek plaatsvindt naar de benoembaarheid van de
kandidaat-ministers, kandidaat-Minister-President en kandidaat-Gevolmachtigde Minister.
Ook deze aanwijzing is gebaseerd op de artikelen 15 en 21 van het Reglement voor de
Gouverneur.
Rechtsgeldigheid van de aanwijzing
In november 2014 heeft de regering van Sint Maarten de Raad verzocht om advies uit te
brengen over de rechtsgeldigheid van de aanwijzing aan de Gouverneur van Sint Maarten tot
het aanhouden van de vaststelling van de Landsbesluiten tot benoeming van ministers en de
Minister-President.
De regering van Sint Maarten is van mening dat de aanwijzing prematuur en onrechtmatig is
omdat een deugdelijke en concrete feitelijke onderbouwing van de aanwijzing ontbreekt en
dat de aanwijzing inbreuk maakt op de autonomie van Sint Maarten.
De Raad is de mening toegedaan dat een aanwijzing bij koninklijk besluit op basis van artikel
15 van het Reglement geen nieuwe bevoegdheden mag scheppen voor de Gouverneur omdat
dit in strijd zou zijn met artikel 2 tweede lid van het Statuut. Hierin is namelijk bepaald dat de
bevoegdheden, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Gouverneur als
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vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk worden geregeld bij rijkswet of in de
daarvoor in aanmerking komende gevallen bij algemene maatregel van rijksbestuur. Een
aanwijzing aan de Gouverneur op basis van artikel 15 van het Reglement dient derhalve te
passen binnen de bevoegdheden die de Gouverneur reeds bij rijkswet of algemene maatregel
van rijksbestuur zijn toegekend.
De Raad concludeert tevens dat ingevolge artikel 43, eerste lid, van het Statuut ligt bij Sint
Maarten en niet bij het Koninkrijk de eerste verantwoordelijkheid voor de zorgplicht voor
deugdelijk bestuur. Bij het Koninkrijk ligt ingevolge artikel 43, tweede lid, van het Statuut een
verantwoordelijkheid in tweede linie, de zogenaamde waarborgfunctie. Een rol voor het
Koninkrijk met betrekking tot de deugdelijkheid van bestuur is ingevolge dit artikel echter
slechts weggelegd indien er sprake is van een situatie waarbij de deugdelijkheid van bestuur
van een land ernstig tekortschiet en in het land zelf geen redres van deze ontoelaatbare
toestand mogelijk blijkt te zijn. Ingrijpen door het Koninkrijk moet als ultimum remedium
worden beschouwd.
De Raad is op grond van het bovenstaande tot de conclusie gekomen dat de aanwijzing aan
de Gouverneur niet rechtmatig is. De Raad van Advies Curaçao, die door de Staten van
Curaçao om een advies over de wettelijke grondslag van de aanwijzing van de
Rijksministerraad aan de Gouverneur van Sint Maarten is verzocht alsmede de Raad van
Advies Aruba zijn allebei, weliswaar op andere gronden, van mening dat de aanwijzing aan de
Gouverneur niet rechtmatig is.2
Het is in dit kader dat de Raad het belang benadrukt van een regeling voor de behandeling
van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen. Artikel 12a van het Statuut verplicht de
landen, zonder enige beperkingen, een dergelijke regeling te treffen. Met een dergelijke
regeling zouden (juridische) geschillen tussen het Koninkrijk en de landen op een adequate en
onafhankelijke wijze kunnen worden beslecht. Het ontbreken van een deugdelijke en
onafhankelijke geschillenbeslechting vormt momenteel een rechtsvacuüm in het Koninkrijk
bestel.

2 Advies Raad van Advies Aruba Kenmerk, RvA 142-14 en Advies Raad van advies Curaçao, RvA no. RA/40-14-DIV.
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5. BIJLAGEN
5.1

Bijlage 1 Toetsingskader Raad van Advies

Beleidsanalytische toets
De beleidsanalytische toets (BAT) is een kritische analyse van de beleidsmatige aspecten van
het voorstel.
Belangrijk aandachtspunt is de toelichting. Is de reden voor deze nieuwe wet of maatregel
duidelijk verwoord? En overtuigt deze argumentatie?
De beleidsanalytische toets (BAT) bestaat uit drie onderdelen:
1. Probleembeschrijving: Wat is het probleem? Waarom is dit een probleem? En voor
wie? Wat is de context? Deze en andere vragen komen hier aan bod.
2. Probleemaanpak: Is deze regeling wel een (effectieve) oplossing voor het
gedefinieerde probleem?
3. Uitvoering en handhaafbaarheid: Is de voorgestelde uitvoering adequaat en kan
de regeling worden gehandhaafd? Zijn er voldoende middelen en mankracht
beschikbaar om de regeling uit te voeren en te handhaven?
Voor zover de Raad van Advies zich buigt over het beleid, gaat hij, hoewel niet
noodzakelijkerwijs uitsluitend, in het advies in op de vraag of en zo ja in hoeverre de
maatregelen die in het ontwerp worden getroffen proportioneel en doeltreffend zijn voor het
beoogde doel. De Raad respecteert dat het ontwikkelen van het beleid des regerings en des
wetgevers is en stelt zich derhalve terughoudend op bij het toetsen van het beleid.
Juridische toets
De juridische toets beoordeelt de juridische kwaliteit van het voorstel. Daarbij gaat het om
twee hoofdonderdelen:
1. Toetsing aan hoger recht: Is het voorstel in strijd met (internationaal) hoger recht?
Daarbij kijkt de Raad van Advies naar geschreven en ongeschreven recht.
2. Inpassing in bestaand recht: Past het voorstel binnen het bestaande
rechtssysteem? En is het ontwerp, in het kader daarvan, wel nodig?
Wetstechnische toets
De wetstechnische toets beoordeelt de technische kwaliteit van het voorstel en de toelichting
bij het voorstel. Technische aspecten als logische en systematische opbouw, innerlijke
consistentie en terminologie worden onder de loep genomen. Deze toets geschiedt aan de
hand van de Aanwijzingen voor de regelgeving van Sint Maarten en het Draaiboek voor de
totstandkoming van wet- en regelgeving van Sint Maarten.
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5.2

Bijlage 2 Nevenactiviteiten leden in 2014

Naam
Mevrouw mr. drs. Mavis Brooks-Salmon
(Vice-voorzitter tevens lid)

Neven-activiteiten
-

De heer Jan Beaujon
(Lid)

- Voorzitter van de Raad van Bestuur van de
Sint Maarten Nature Foundation
- Lid Raad van Toezicht voor de Stichting
Samenwerkende Fondsen Sint Maarten
- Lid Raad van Bestuur van de Foundation for
the Conservation of Monuments.
- Adviseur van The Windward Islands Bank
(tot 1 juli 2014)
- Lid van de Commissie Integer Openbaar
Bestuur (tot oktober 2014)
- Advocaat bij HBN Law (tot mei 2014)
- Lid van de Orde van Advocaten
Sint Maarten
- Plaatsvervangend lid van de Raad van
Toezicht op de Advocatuur Sint Maarten
- Bestuurslid Foundation for Hope & Music
Development
- Bestuurslid Diamond Avandero Corporation
N.V.
- Congregational Steward Methodisten Kerk
Sint Maarten Circuit
- Lid Task Force Methodist Church Building
Project
- Directeur M.F.A. Gumbs & Associates N.V.
d.b.a. M.G.C. & Associates
- Directeur Blue Green Recycling N.V.
(presently not active)
- Directeur Flydom N.V. d.b.a. Jetbudget
- President van Stichting La Chaine des
Rotisseurs de Sint Maarten
- Bestuurslid van Stichting Friends of the
Library

De heer mr. Gaston Bell
(Lid)

De heer Marcel Gumbs
(Lid)

De heer Louis Duzanson
(Lid)

- Voorzitter Corporate Governance Council
tot 17 februari 2014
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Mevrouw Marcella Hazel
(Buitengewoon lid)

De heer mr. Rik Bergman
(Buitengewoon lid)

De heer mr. Miguel Alexander
(Buitengewoon lid)

- Voorzitter van de Stichting ter bevordering
Secundair Beroeps Onderwijs en Educatie
(NIPA)
- Officiële vertaler d.m.v. Federaal besluit
- Adviseur van de Community Council te
Reward.
- Partner bij BSZE Advocaten/
belastingadviseurs te Sint Maarten
- Bestuurslid van de University of Sint Martin
- Lid van de Raad van Toezicht op de
Advocatuur Sint Maarten
- Lid van de Orde van Advocaten Sint
Maarten
- Voorzitter van de Antilliaanse Arubaanse
Notariële Vereniging
- Commissaris van:
 F. van Lanschot Overseas N.V. te
Curaçao;
 Maduro & Curiel’s Bank N.V. te
Curaçao;
 Reon Investments N.V. te
Curaçao;
 Samsom Curaçao N.V. te
Curaçao;
 United International Bank N.V.
te Curaçao;
 The Windward Islands Bank N.V.
en
 The Windward Islands Bank
International N.V.
- Bestuurder van Achttien zogenaamde
“offshore” vennootschappen en één die tot
de BCD/Boron Groep behoren.
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- Directeur/eigenaar van:
 Cazalex Holding B.V.;
 Notarispraktijk Alexander N.V.;
 Cazalex Pensioenen N.V.
 Alexander Corporate Legal
Advisors B.V.;
 Alexander & Baaten Legal
Services B.V. (10% shareholder)
- Bestuurder van:
 Stichting Ontwikkeling
Nederlandse Antillen (SONA);
 Stichting Cazalex;
 Stichting Particulier Fonds
Cazalex;
 Stichting Financiering Task
Force Tax Treaties
 Stichting Pensioenfonds Chr. A.
Peterson
- Bestuurslid van:
 Stichting Prins Bernhard
Cultuurfonds Nederlandse
Antillen en Aruba
 Curaçao Lions Club
 Stichting Protestants Christelijk
Onderwijs
 Sint Maarten Cultural
Foundation in Curaçao
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5.3

Bijlage 3 Gedragsregels

De Raad van Advies streeft na de beginselen van de democratie en de rechtsstaat van Sint
Maarten te waarborgen door onafhankelijk advies uit te brengen aan de regering en Staten
dat doeltreffend, nauwkeurig en van hoge kwaliteit is. Om dit te realiseren, worden de
kernwaarden van de Raad te allen tijde in acht genomen. Deze waarden betreffen:
integriteit3, deugdelijkheid4 en rechtvaardigheid.5
Ten aanzien van de integriteit, deugdelijkheid en rechtvaardigheid kan worden opgemerkt
dat er reeds in het Reglement van Orde van de Raad van Advies gedragsregels hieromtrent
liggen besloten. Meer specifiek zien deze regels erop dat de onafhankelijkheid en de
onpartijdigheid van de Raad, zijn vice-voorzitter, leden en buitengewone leden individueel
worden gewaarborgd. Deze gedragsregels worden in paragraaf II besproken en vormen de
basis van het goed en deugdelijk functioneren van de Raad.
Kort samengevat is de Raad van Advies een onafhankelijk orgaan dat onder mogelijke druk
van buiten niet anders zal adviseren dan waar de Raad voor staat. In de gedragsregels is
uiteengezet hoe de Raad van Advies zijn onafhankelijkheid zal bewaren. Voorts is in de
onderhavige gedragsregels aandacht besteed aan het vermijden van (politieke) partijdigheid
en de schijn ervan. Dit houdt in dat de vice-voorzitter, de leden en de buitengewone leden
van de Raad van Advies zonder (politieke) vooringenomenheid hun mening omtrent de
adviesonderwerpen vormen. De vice-voorzitter, de leden en de buitengewone leden worden
ook geacht publiekelijk geen politieke voorkeuren uit te dragen, bijvoorbeeld door
partijpolitieke stickers op hun auto’s te plakken dan wel dergelijke vlaggen aan hun auto’s te
bevestigen.
Om de hoogste kwaliteit en objectiviteit van zijn adviezen na te streven hanteert de Raad de
vooraf bepaalde toetsingskader betreffende drie toetsingsgronden, te weten (1) de
beleidsanalytische toets, (2) de juridische toets en (3) de wetstechnische toets. Het advies
komt niet anders dan op deze gronden tot stand. Niet alleen wordt hiermee objectief
gehandeld, maar het bevordert voorts de kwaliteit van de adviezen. Immers, de Raad
ontleent zijn gezag aan de kwaliteit en objectiviteit van zijn adviezen.

3

Onder integriteit wordt verstaan: het zich houden aan de wetgeving omdat men er zelf van overtuigd is dat dat
de juiste manier is om te handelen, niet vanwege invloeden van buiten.
4
Onder deugdelijkheid wordt verstaan: het goed gefundeerd zijn.
5
Onder rechtvaardigheid wordt verstaan: het handelen conform de democratische en rechtsstatelijke principes,
het waarborgen van de fundamentele rechten van de mens, waaronder de sociale grondrechten.
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Ten behoeve van de uitvoering van deze toetsen, streeft de Raad ernaar om het
voorafgaande onderzoek op wetenschappelijk niveau te verrichten. De gedragsregels ten
behoeve van de bevordering van de kwaliteit van de adviezen, worden in paragraaf III
besproken.
De waarborging van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de Raad
Het lidmaatschap van de Raad is per definitie een parttime functie en wordt dan ook vaak
vervuld naast een hoofdfunctie en/of andere nevenfunctie. Niet uit het oog dient te worden
verloren dat het vervullen van andere functies de maatschappelijke betrokkenheid van de
leden bevordert, welke op zijn beurt de advisering ten goede komt. Er wordt echter wel
rekening gehouden met het volgende:
1. Onverenigbaarheid van functies met het vice-voorzitterschap en lidmaatschap van de
Raad
a. De leden en buitengewone leden van de Raad vervullen geen ambten of functies
welke onverenigbaar zijn met het lidmaatschap en waarvan de uitoefening ongewenst
is met het oog op een goede vervulling van het lidmaatschap van de Raad of van het
vertrouwen daarin.
2. Opgave van ambten en nevenfuncties
a. Elk (buitengewoon) lid doet schriftelijk opgave aan de vice-voorzitter van zijn andere
ambten of functies, al dan niet betaald, die hij bij of na zijn benoeming als lid vervult.
b. De vice-voorzitter doet schriftelijk opgave van zijn andere ambten of functies, al dan
niet betaald, die hij bij of na zijn benoeming vervult aan het oudst benoemde lid.
3. Criteria ambten, nevenfuncties en andere zaken die belangenverstrengeling kunnen
veroorzaken
a. Belangenverstrengeling duidt op een situatie waarbij iemand meerdere belangen
dient die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat de integriteit van het
een of het andere belang in het geding komt. Het vaststellen van de
belangenverstrengeling komt dus neer op de vraag, of bij een (buitengewoon) lid
andere belangen een rol kunnen spelen waardoor een advies mogelijk niet objectief
en onpartijdig tot stand kan komen.
b. Als criteria voor de door de vice-voorzitter en de overige leden van de Raad uit te
oefenen andere ambten of functies worden gehanteerd:
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het risico dat de vice-voorzitter of het (buitengewone) lid zich dient te verschonen
als gevolg van het andere ambt, functie of persoonlijke dan wel zakelijke
belangen;
 de mate waarin de organisatie of vergelijkbare organisaties waaraan het andere
ambt of de functie verbonden is, belanghebbende is bij een adviesonderwerp;
 het risico van belangenverstrengeling.
c. De vice-voorzitter of in voorkomende gevallen de Raad toetst de nieuwe door het
betrokken (buitengewone) lid uit te oefenen andere ambten of functies aan de
criteria, bedoeld in het bovenstaande punt.
4. Melding belangenverstrengeling
a. Elk (buitengewone) lid dat van oordeel is dat er sprake is van belangenverstrengeling
bij zichzelf of bij een ander lid, brengt dit onder de aandacht van de vice-voorzitter.
b. In de gevallen dat er sprake is van belangenverstrengeling bij de vice-voorzitter,
brengt het (buitengewone) lid dit onder de aandacht van de oudste benoemde lid van
de Raad.
5. Handhaven van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid
a. De vice-voorzitter dan wel het betreffende lid van de Raad neemt geen deel aan de
beraadslagingen en stemt niet mee, indien daardoor de onpartijdigheid en
onafhankelijkheid van de Raad schade zou kunnen lijden of de schijn bestaat dat de
onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de Raad schade zou kunnen lijden. Het
betreffende buitengewone lid neemt in bovengeschetst geval geen deel aan de
beraadslagingen.
b. De vice-voorzitter geeft zo spoedig mogelijk aan het betrokken (buitengewone) lid
schriftelijk te kennen of er in verband met de onpartijdigheid en onafhankelijkheid
van de Raad al dan niet bezwaren bestaan tegen de uitoefening van het betreffende
ambt of de functie door een (buitengewoon) lid dan wel het deelnemen aan de
beraadslagingen en meestemmen van een lid over een adviesonderwerp. In dat geval
wordt het betreffende (buitengewone) lid gehoord door de Raad.
c. Indien het de vice-voorzitter betreft, geschiedt de in de vorige volzin bedoelde
kennisgeving door het oudst benoemde lid. In dat geval wordt de vice-voorzitter
gehoord door de Raad.
d. Indien de vice-voorzitter in verband met de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van
de Raad bezwaren heeft tegen de uitoefening van een ambt of functie door een
(buitengewoon) lid dan wel het deelnemen aan de beraadslagingen en meestemmen
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van een lid over een adviesonderwerp en dit lid volhardt in de uitoefening van het
betreffende ambt of de betreffende functie beslist de voltallige Raad.
e. Indien een lid of buitengewoon lid in verband met de onpartijdigheid en
onafhankelijkheid van de Raad bezwaren heeft tegen de uitoefening van een ambt of
functie door de vice-voorzitter dan wel het deelnemen aan de beraadslagingen en
meestemmen van de vice-voorzitter over een adviesonderwerp en de vice-voorzitter
volhardt in de uitoefening van het betreffende ambt of de betreffende functie beslist
de voltallige Raad.
Gedragsregels ten behoeve van de bevordering van de kwaliteit van de adviezen
6. Onderzoek
a. Alvorens de Raad van Advies tot een oordeel komt over het ontwerp waarover hij
adviseert, wordt nauwkeurig onderzoek gedaan naar het onderwerp of voorstel. De
Raad streeft ernaar om een wetenschappelijk niveau te handhaven.
b. Om de objectiviteit van de adviezen van de Raad te waarborgen, baseert de Raad van
Advies zich slechts op feiten, dan wel op opvattingen die in de wetenschap breed
worden gedragen.
7. Participatie leden en buitengewone leden
De leden en buitengewone leden stellen hun expertise beschikbaar alvorens het
onderzoek wordt gestart en een conceptadvies wordt opgesteld.
8. Waarborging kwaliteit van de adviezen
De Raad van Advies neemt de nodige tijd om tot een advies te komen. Er wordt in
principe naar gestreefd om het advies binnen drie maanden uit te brengen, tenzij de
complexiteit en/of andere buitengewone gevallen en/of onvoorziene omstandigheden
dat niet toelaten.
9. Toetsingsgronden
a. De Raad van Advies toetst een ontwerp of voorstel enkel aan het vooraf opgestelde
toetsingskader, bestaande uit een beleidsanalytische, juridische en wetstechnische
toets. Deze toetsingsgronden zijn naar analogie van het toetsingskader van de Raad
van State.
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Beleidsanalytische toets
De beleidsanalytische toets (BAT) is een kritische analyse van de beleidsmatige
aspecten van het voorstel.
Belangrijk aandachtspunt is de toelichting. Is de reden voor deze nieuwe wet of
maatregel duidelijk verwoord? En overtuigt deze argumentatie?
De beleidsanalytische toets (BAT) bestaat uit drie onderdelen:
1. Probleembeschrijving: Wat is het probleem? Waarom is dit een probleem? En voor
wie? Wat is de context? Deze en andere vragen komen hier aan bod.
2. Probleemaanpak: Is deze regeling wel een (effectieve) oplossing voor het
gedefinieerde probleem?
3. Uitvoering en handhaafbaarheid: Is de voorgestelde uitvoering adequaat en kan
de regeling worden gehandhaafd? Zijn er voldoende middelen en mankracht
beschikbaar om de regeling uit te voeren en te handhaven?
Voor zover de Raad van Advies zich buigt over het beleid, gaat hij, hoewel niet
noodzakelijkerwijs uitsluitend, in het advies in op de vraag of en zo ja in hoeverre de
maatregelen die in het ontwerp worden getroffen proportioneel en doeltreffend zijn
voor het beoogde doel. De Raad respecteert dat het ontwikkelen van het beleid des
regerings en des wetgevers is en stelt zich derhalve terughoudend op bij het toetsen
van het beleid.
Juridische toets
De juridische toets beoordeelt de juridische kwaliteit van het voorstel. Daarbij gaat
het om twee hoofdonderdelen:
1. Toetsing aan hoger recht: Is het voorstel in strijd met (internationaal) hoger recht?
Daarbij kijkt de Raad van Advies naar geschreven én ongeschreven recht.
2. Inpassing in bestaand recht: Past het voorstel binnen het bestaande
rechtssysteem? En is het ontwerp, in het kader daarvan, wel nodig?
Wetstechnische toets
De wetstechnische toets beoordeelt de technische kwaliteit van het voorstel en de
toelichting bij het voorstel. Technische aspecten als logische en systematische
opbouw, innerlijke consistentie en terminologie worden onder de loep genomen.
Deze toets geschiedt aan de hand van de Aanwijzingen voor de regelgeving van Sint
Maarten en het Draaiboek voor de totstandkoming van wet- en regelgeving van Sint
Maarten.
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10. Opstellen van het advies
a. De Raad van Advies heeft tot taak om constructief mee te denken met de wet- en
regelgever. Het advies dient derhalve doeltreffend en toegespitst te zijn op de
relevante vraagstukken waarover het ontwerp of voorstel handelt. Indien gepast kan
de Raad de visie van de wetgever dan wel regelgever onderschrijven.
Tot slot
Hoewel het valt buiten de gedragsregels sec, concludeert de Raad met de volgende punten
die hij in acht neemt ter bevordering van de kernwaarden en de handhaving van de
onderhavige gedragsregels.
De strekking van de onderhavige gedragsregels is mede van toepassing op het secretariaat.
De Raad van Advies zal zo transparant mogelijk handelen. De Raad zal zijn adviezen in zijn
jaarverslag, op zijn website en in de media publiceren, voor zover de adviezen openbaar zijn
gemaakt. Zodoende is eenieder in staat om kennis te nemen van de werkzaamheden van de
Raad. Indirect kunnen deze publicaties bovendien bijdragen aan de naleving van de
gedragsregels. Transparantie biedt immers de mogelijkheid om te verifiëren of de Raad zich
aan de gedragsregels heeft gehouden. Om het werk van de Raad zo toegankelijk mogelijk te
maken voor de lokale bevolking worden adviezen zo mogelijk vertaald of wordt een Engelse
samenvatting gegeven.
Ten slotte voert de Raad van Advies, zoals in artikel 22 van het Reglement van Orde is
bepaald, eenmaal per jaar voor 1 juli een zelfevaluatie uit, die slechts bestemd is voor intern
gebruik van de Raad, zodat de Raad zichzelf scherp houdt ten aanzien van de naleving van de
onderhavige gedragsregels. Aan de hand van deze zelfevaluatie kunnen de gedragsregels
worden herzien indien daar aanleiding toe bestaat.
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5.4 Bijlage 4 Selectie uitgebrachte adviezen
5.4.1 Advies bij ontwerp een tweede nota van wijziging bij het ontwerp van de
Landsverordening houdende regelen betreffende de status, taken en bevoegdheden
van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Antillen
(Landsverordening BIE).
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5.4.2 Advies Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening melding
ongebruikelijke transacties in verband met de voorgenomen toetreding tot de Egmont
Group
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