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MISSIE
De Raad van Advies zal de democratie en rechtsstaat
van Sint Maarten handhaven door onafhankelijk,
kwalitatief, nauwkeurig, deugdelijk en rechtvaardig
advies uit te brengen aan de regering en Staten.

VISIE
De Raad van Advies is een professioneel adviesorgaan functionerend in een
representatieve omgeving dat onafhankelijke, doeltreffende, wetenschappelijke
en rechtvaardige adviezen uitbrengt aan de regering en Staten met het doel
om kwalitatieve wetgeving tot stand te brengen ter bevordering van een goed
functionerende democratie voor de individuele burger en de Sint Maartense
samenleving in zijn geheel.
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VOORWOORD
Geachte lezer,
Niemand heeft kunnen voorspellen dat de meest verwoestende orkaan ooit in
het Atlantisch gebied Sint Maarten een bezoek zou brengen. Vanwege de schade
door orkaan Irma aan ons kantoor heeft de Raad van Advies (hierna: de Raad)
een tijdelijk onderkomen moeten zoeken om zijn taken uit te kunnen voeren. Dit
is door de inspanningen van het secretariaat binnen iets meer dan een maand
gelukt.
Als gevolg van de orkaan en diens nasleep heeft de Raad zich moeten aanpassen
aan de nieuwe situatie. Activiteiten zoals de geplande workshop omtrent
jaarrekeningen van de overheid en onze participatie in het Internationale
Juristencongres in België, waar de Raad een presentatie zou geven over het thema “Tweetaligheid op
Sint Maarten: Fictie tussen norm en realiteit”, moesten worden afgezegd.
Het gaf de Raad in deze tijden van tegenspoed een warm gevoel om morele steun van onze collega’s in
Curaçao, Aruba en Nederland te mogen ontvangen. Tevens is besloten om de Caribische Tri-Partite in 2018
niet op Sint Maarten te houden. De Raad is onze collega’s zeer erkentelijk voor hun begrip en medewerking.
Ondanks deze uitdagingen heeft de Raad in het verslagjaar 2017 een totaal van 27 adviesverzoeken ontvangen
en 24 adviezen uitgebracht. Zoals gebruikelijk geeft het jaarverslag u een overzicht van de samenstelling,
activiteiten, adviesverzoeken en de aan de regering en Staten gegeven adviezen. Interessant genoeg moest de
Raad driemaal adviseren over de Integriteitskamer. U kunt hierover meer informatie verkrijgen in hoofdstuk
3 van dit verslag.
De Raad heeft 3 studenten stage laten lopen, waarvan 2 studenten van het voortgezet onderwijs op de afdeling
Administratie en een HBO’er op de Juridische afdeling. Verder heeft de Raad een geheel vernieuwde website
gelanceerd die geoptimaliseerd is voor gebruik op tablets en smartphones.
Met het oog op de doelstellingen van de Raad is de kennis van de leden en personeel verdiept en versterkt
door verschillende cursussen te organiseren en bij te wonen. Een overzicht van deze cursussen is te vinden
in hoofdstuk 2. De Raad heeft verder een lezing georganiseerd die door professor dr. F. Goudappel is gegeven,
getiteld “Sint Maarten en de Europese Unie na 2020”.
Jammer genoeg heeft de Raad afscheid moeten nemen van de heer Gaston Bell, die de voor de Raad
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De heer Bell heeft vanaf het prille begin als lid gediend van de
Raad. Juridische Bestuursadviseur mevrouw Jessica Weeks heeft ook afscheid van de Raad genomen in
december 2017.
Tot slot wil ik alle leden en het secretariaat van de Raad van harte bedanken voor hun waardevolle bijdrage in
het succes van de Raad, ondanks de zeer moeilijke laatste vier maanden van het jaar 2017.

Mevrouw mr. drs. Mavis Brooks-Salmon
Vice-voorzitter Raad van Advies St. Maarten
Jaarverslag 2017
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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 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
instelling en fundamenten 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; en
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
initiatieflandsverordeningen.
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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.
De beleidsanalytische toets is een kritische analyse
van de beleidsmatige aspecten van het voorstel.
Een belangrijk aandachtspunt is de toelichting. Is de
reden voor deze nieuwe wet of maatregel duidelijk
verwoord? En overtuigt deze argumentatie?
De juridische toets beoordeelt de juridische
kwaliteit van het voorstel. Daarbij gaat het om twee
hoofdonderdelen:
a. Toetsing aan hoger recht; en
b. Inpassing in bestaande rechtssysteem.
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 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.
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1.2

1.3 Dicta ten aanzien van
ontwerp-landsverordeningen en
ontwerp-landsbesluiten, houdende

Behandeltermijn

De behandeltermijn voor adviesverzoeken bij de
Raad is afhankelijk van onder meer de complexiteit
van het adviesverzoek, de prioritering op verzoek van
de regering of de Staten en de werkvoorraad van en
capaciteit bij de Raad. 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 hoogwaardige
adviezen te kunnen garanderen.
Als de behandeltermijn wordt opgesplitst in de
categorieën 1 maand of minder, 1 tot 3 maanden
en 3 tot 6 maanden, dan was de verdeling van de
behandeltermijn in 2017 als volgt:

”Concluderend geeft de Raad de
regering in overweging de onderhavige
ontwerplandsverordening niet aldus naar
de Staten te zenden”.
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1-3 maanden
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3-6 maanden

Tijdens het behandelen van een specifiek
adviesverzoek in dit verslagjaar is gebleken dat dit
adviesverzoek meerdere juridische onvolkomenheden
bevatte. De onvolkomenheden waren van zo een aard
dat de Raad tot het oordeel is gekomen dat geen van
de gebruikelijke dicta passend waren voor dit advies.
De Raad voelde zich noodgedwongen om met een
nieuwe vaste formulering zijn huidige dicta als volgt
uit te breiden:
1. Ontwerplandsverordening

Behandeltermijn van een advies
11

Aan het eind 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.

2. Ontwerplandsbesluit, houdende algemene
maatregelen
”Concluderend heeft de Raad van Advies
bezwaar tegen het onderhavige ontwerplandsbesluit en geeft de regering in
overweging deze niet aldus vast te stellen”
Een lijst van de vaste dicta van de Raad is opgenomen
in bijlage 2.
6

2. BEDRIJFSVOERING VAN DE RAAD VAN
ADVIES

De samenstelling per 31 december 2017 van de Raad
van Advies:

2.1 Samenstelling van de Raad van
Advies in 2017
Zijne 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 Raad van Advies bestaat uit vijf
leden, waaronder de vice-voorzitter en ten hoogste
vijf buitengewone leden.
De samenstelling per 1 januari 2017 van de Raad van
Advies:

Voorzitter:
Zijne Excellentie de Gouverneur van
Sint Maarten drs. E.B. Holiday
Vicevoorzitter, tevens lid
Mevrouw mr. drs. Mavis Brooks-Salmon
Leden:
De heer Jan Beaujon
De heer mr. Gaston Bell
De heer Louis Duzanson
Mevrouw Marcella Hazel MA
Buitengewone leden:
De heer mr. Rik Bergman
De heer mr. Miguel Alexander
Mevrouw Patricia Philips
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Voorzitter:
Zijne Excellentie de Gouverneur van Sint
Maarten drs. E.B. Holiday
Vicevoorzitter, tevens lid
Mevrouw mr. drs. Mavis Brooks-Salmon
Leden:
De heer Jan Beaujon
Mevrouw Marcella Hazel MA
De heer mr. Rik Bergman
Buitengewone leden:
De heer mr. Miguel Alexander
Mevrouw Patricia Philips
De heer Louis Duzanson
De nevenactiviteiten van de leden van de Raad van
Advies zijn opgenomen in bijlage 1.

2.2 Samenstelling van het secretariaat
in 2017
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.
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De samenstelling per 1 januari 2017 van het
secretariaat van de Raad van Advies:

met juni heeft plaatsgevonden. Het programma
is ook opengesteld voor professionals van
de publieke en private sector die ervoor in
aanmerking kwamen. De volgende cursussen zijn
door de hieronder genoemde docenten gegeven:

Secretaris:
De heer mr. Ajamu Baly
Juridisch bestuursadviseur(s):
De heer mr. Mischa Keppel
Mevrouw mr. Nathalie Tackling
Mevrouw mr. Jessica Weeks
Hoofdmedewerker administratie:
Mevrouw Tswana Nunes-Burleson
Allround administratieve medewerker:
Mevrouw Withney Murray

- Prof. mr. Arjen van Rijn gaf een cursus
Staatsrecht;
- Prof. dr. Sjoerd Zijlstra gaf een cursus 		
Bestuursrecht;
- Dr. Nico Florijn gaf een cursus op het gebied
van wetgevingstechnische beoordeling van
wetsontwerpen;
- Prof. mr. Luc Verhey gaf een cursus op het
gebied van beleidsanalytische beoordeling van
wetsontwerpen; en

De samenstelling per 31 december 2017 van het
secretariaat van de Raad van Advies:
Secretaris:
De heer mr. Ajamu Baly
Juridisch bestuursadviseur(s):
De heer mr. Mischa Keppel
Mevrouw mr. Nathalie Tackling
Hoofdmedewerker administratie:
Mevrouw Tswana Nunes-Burleson
Allround administratieve medewerker:
Mevrouw Withney Murray

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
bibliotheek, die zoveel mogelijk wordt aangevuld met
actuele literatuur, hebben leden van de Raad en het
secretariaat verschillende opleidingen, cursussen en
informatiesessies gevolgd. De belangrijkste worden
hieronder opgesomd:
•

- Prof. dr. Jan Renkema gaf een cursus 		
beoordeling van juridische teksten.
•

De Vice-voorzitter en de Waarnemend
secretaris hebben in juni de Jaarvergadering
van de Vereniging voor Wetgeving in Den Haag
bijgewoond;

•

De leden van de Raad en het secretariaat hebben
in juni het symposium van de Gouverneur met als
thema ICT Governance – Shaping our Future in
juni bijgewoond;

•

Een juridisch bestuursadviseur heeft in juli stage
gelopen bij de Raad van State in Nederland;

•

Een lid van de Raad en de waarnemend
secretaris hebben in augustus de tweede Dutch
Caribbean Gaming Regulation Forum op Curacao
bijgewoond;

•

Een lid van de Raad heeft in oktober deelgenomen
aan de Master Class Effectief Financieel Toezicht
op Aruba.

In samenwerking met de Academie voor
Wetgeving in Den Haag is er een programma
samengesteld voor de Raad dat van maart tot en
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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
begroting 2018 ingediend bij de Staten en bij de
Minister van Financiën.

2.5 Communicatie
De Raad heeft gedurende het jaar vergaderingen
gehouden met alle Ministers1 en de Voorzitter van
de Staten. 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.
Tijdens het verslagjaar heeft de Raad een geheel
vernieuwde website gelanceerd. De nieuwe website
is meer gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en
maakt het makkelijker om informatie te vinden.
Websitebezoekers kunnen de ontvangst van nieuwe
adviesverzoeken volgen totdat het advies van de Raad
gereed is alsook adviezen die openbaar zijn gesteld
raadplegen. De Raad biedt nu ook zijn website aan in
de Engelse taal.
Het publiek kan via www.councilofadvicesxm.com
op de hoogte blijven van 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
een 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 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. Adviezen
over alle andere ontwerpen dan landsverordeningen
waarvan publicatie in het Afkondigingsblad is vereist
zijn openbaar gelijktijdig met die publicatie.

2.5.2 Lezingen
De Raad heeft in februari een lezing gehouden met
als thema, “Sint Maarten and the European Union
after 2020”. Dit onderwerp is zeer relevant omdat
Sint Maarten een van de zogeheten Landen en
Gebieden Overzee (LGO) is van de Europese Unie. Dit
betekent dat een beperkt deel van Europees recht van
toepassing is op Sint Maarten, terwijl er toegang is
tot subsidies zoals de Europees Ontwikkelingsfonds
(EFO). Echter, deze financiële basis zal verdwijnen
of ten minste drastisch veranderen in 2020 met het
einde van de huidige EFO. Bovendien betekent Brexit
dat alle Britse LGO’s het systeem zullen verlaten.
Keynote spreker voor deze lezing was professor
dr. Flora Goudappel.
Een vergadering met de Minister van Toerisme, Economische
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie heeft niet plaatsgevonden.
1
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3. ADVISERING VAN DE RAAD VAN ADVIES
3.1 Adviesverzoeken en adviezen

SM/07-17 LV

Ontwerp Landsverordening houdende intrekking
van enkele landsverordeningen op het terrein
van belastingen, die in onbruik zijn geraakt
(Landsverordening belastinghervorming, fase I)

SM/08-17 LV

Ontwerp Landsverordening tot vaststelling van
de Begroting van het land Sint Maarten voor het
dienstjaar 2018 (Landsverordening begroting
2018) (SPOED)

SM/09/17 LV

Ontwerp Landsverordening tot wijziging van
Landsverordening Raad van Advies in verband met
het verhogen van de leeftijdgrens voor Raadsleden
(SPOED)

SM/10-17 LV

Ontwerp Landsverordening tot wijziging van
het wetboek van Strafrecht in verband met het
doorvoeren van enkele dringende Internationale
verplichtingen

SM/11-17 LV

Ontwerp Landsverordening tot aanvaarding van
het voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot
wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut
voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken
van de mogelijkheid een algemene maatregel van
rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke
grondslag daartoe)

SM/12/17 LV

Ontwerp Landsverordening tot wijziging van
de Landsverordening aanmeldingsplicht van
grensoverschrijdende geldtransporten naar
aanleiding van de aanbevelingen 32 en 33 van de
Financiële Action Task Force

SM/13-17 LV

Ontwerp Landsverordening houdende regeling van
een verplichte uniforme verzekering tegen ziektekosten. (Landsverordening algemene ziektekostenverzekering) (SPOED)

SM/14-17 LV

Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de
Staatsregeling in verband met de instelling van
de Integriteitskamer, alsmede tot regeling van de
inrichting, samenstelling, taken en bevoegdheden
van de Integriteitskamer (Landsverordening Integriteitskamer) (SPOED)

SM/15-17 LV

Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de
Landsverordening begroting 2017 in verband met
wijziging van de gewone Dienst en wijzigingen van
de Kapitaaldienst (SPOED)

SM/16-17 LV

Ontwerp Landsverordening tot instelling van de
Integriteitskamer, alsmede tot regeling van de
inrichting, samenstelling, taken en bevoegdheden
van de Integriteitskamer (Landsverordening Integriteitskamer) (SPOED)

SM/17-17 LV

Ontwerp Landsverordening tot wijziging van
de Comptabiliteitslandsverordening in verband
met de bevordering van de uitvoerbaarheid van
aanbestedingsregels

Hieronder volgt een grafiek en een overzicht van de
adviesverzoeken in het verslagjaar 2017:
Adviesverzoeken en adviezen 2017
Adviesverzoeken ontvangen

27

Aantal afgehandeld in het
lopend jaar
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Nog af te handelen uit het
voorgaande jaar
Adviesverzoeken 0
ingetrokken

8
5

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

REGERING
RvA Nummer Onderwerp
SM/01-17 LV

Ontwerp Landsverordening tot wijziging van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (Herzieningslandsverordening Boek 2 BW)

SM/02-17 LV

Ontwerp Landverordening tot wijziging van de
Landsverordening inrichting en organisatie
landsoverheid in verband met de inbedding van
het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister

SM/03-17 LV

Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de
algemene Landsverordening landsbelastingen
in verband met Internationale verplichtingen
(Landsverordening Common Reporting Standard) (SPOED)

SM/04-17 LV

Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de
Landsverordening Begroting 2017 in verband
met wijzigingen van de Gewone Dienst en wijzigingen van de Kapitaaldienst. (SPOED)

SM/05-17 LV

Ontwerp Landsverordening houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafverordening (Wetboek van Strafverordening) (SPOED)

SM/06-17 LV

Ontwerp Landsverordening houdende regels
met betrekking tot het oprichten van en het
verwerven of vervreemden van aandelen in de
Ontwikkelingsbank van Sint Maarten en tot wijziging van diverse landsverordeningen teneinde
de inkomsten voor de Landskas structureel te
verhogen (Landverordening Ontwikkelingsbank
en inkomstenverhogende maatregelen 2018)
(SPOED)
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REGERING
RvA Nummer Onderwerp
SM/01-17 LV

Ontwerp Landsverordening tot wijziging van Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek (Herzieningslandsverordening Boek 2 BW)

SM/18-17 LV

Ontwerp Landsverordening tot vaststelling
van de jaarrekening van Sint Maarten voor het
dienstjaar 2013 (Landsverordening vaststelling
jaarrekening 2013)

SM/19-17 LV

Ontwerp Landsverordening tot vaststelling
van de jaarrekening van Sint Maarten voor het
dienstjaar 2014 (Landsverordening vaststelling
jaarrekening 2014)

SM/20-17 LV

Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de
Landsverordening begroting 2017 in verband met
wijziging van de Gewone Dienst (SPOED)

SM/08-16 LV

Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de
Landsverordening op de winstbelasting

SM/09-16 LV

Ontwerp Landsverordening regelende de
kwijtschelding van belastingschulden over de belastingjaren 2006 en daarvoor (Landsverordening
kwijtschelden belastingschulden)

SM/11-16 LV

Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de
Algemene landsverordening landsbelastingen, de
Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten,
de Landsverordening op de inkomstenbelasting, de Landsverordening op de loonbelasting,
de Landsverordening op de winstbelasting, de
Successiebelastingverordening, de Verhuurautobelastingverordening, de Logeergastenbelastingverordening, de Invorderingsverordening, de
Landsverordening op de invordering van directe
belastingen en de Landsverordening dwanginvordering (Landsverordening herziening formeel
belastingrecht)

SM/13-16 LV

Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de
Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen houdende strafbaarstelling van
het niet verstrekken van een verzekeringsbewijs
aan opsporingsambtenaren op verzoek
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Hieronder volgt een overzicht van de adviesverzoeken
in het verslagjaar 2017 onderverdeeld per ministerie
(inclusief de initiatiefvoorstellen van de Staten):

REGERING
RvA Nummer

Onderwerp

SM/01-17 LB

Ontwerp Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, houdende de vaststelling van nadere regels voor de wijziging van de geslachtsnaam (Besluit wijziging geslachtsnaam)

SM/02-17 LB

SM/03-17 LB

SM/04-17 LB

Ontwerp-Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit
landsexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.
Ontwerp Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, tot aanpassing van het
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
van 1 februari 2012 tot vaststelling van de
geldelijke voorzieningen van de leden, hun
plaatsvervangers en van de secretaris van de
Sociaal-Economische Raad in verband met/
vanwege het einde van de opbouwfase van de
Sociaal-Economische Raad
Ontwerp Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit toezicht luchtvaart in verband met
de vaststelling van tarieven voor diensten en
werkzaamheden (Luchtvaarttarievenbesluit)

Adviezen per Ministerie
10

10%
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2017

10

9%
9

2016

8

8%
8
7%
7
6%
6

5

5%
5

4

4%
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3

2

2%
2

1
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1

1

2

1

1

1
0

0%

0
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1

0

VROMI

VSA

Staten

Hieronder volgt een overzicht van de uitgebrachte
adviezen in het verslagjaar 2017:
#

Onderwerp

Dictum

Regering

Ontwerp Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, tot vaststelling van de geldelijke
voorzieningen van de leden en plaatsvervangende leden van de Electorale Raad (Landsbesluit
geldelijke voorziening Electorale Raad)

1

Ontwerp van Landsverordening
tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting
Kenmerk: SM/-08-16 LV
Advisering: 15-feb-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging
de onderhavige ontwerplandsverordening niet naar de Staten
te zenden dan nadat rekening zal
zijn gehouden met de opmerkingen
van de Raad.

RvA Nummer

Onderwerp

2

SM/01-17 DIV

Ontwerp Besluit houdende regelen tot het
instellen van een Integriteitskamer (Besluit instelling Integriteitskamer Sint Maarten)(SPOED)

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de onderhavige
ontwerp-landsverordening niet naar
de Staten te zenden.

SM/02-17 DIV

Adviesverzoek herziening Reglement van Orde
Staten.

Ontwerp van Landsverordening
regelende de kwijtschelding
van belastingschulden over de
belastingjaren 2006 en daarvoor (Landsverordening kwijtschelden belastingschulden)
Kenmerk: SM/09-16 LV
Advisering: 16-mei-17

3

Ontwerp van Landsverordening
herziening formeel belastingrecht
Kenmerk: SM/11-16 LV
Advisering: 10-jan-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging
de onderhavige ontwerplandsverordening naar de Staten te
zenden; nadat met de opmerkingen
van de Raad rekening zal zijn
gehouden.

SM/05-17 LB

DIV

Aan het einde van het verslagjaar 2017 zijn 8
adviesverzoeken in behandeling die over zijn
gegaan naar het nieuwe jaar.
Instroom / uitstroom adviezen
Aantal overgegaan naar het nieuwe jaar

2016
2017

Aantal aangehouden in het lopende jaar
Aantal afgehangeld in het lopende jaar
Totaal te behandelen
Nog af te handelen uit het voorgaande jaar
Totaal aantal aangeboden ontwerpen

0
0%
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#

Onderwerp

Dictum

11

Ontwerp van Landsverordening tot
vaststelling van de begroting van het
land Sint Maarten voor het dienstjaar
2018 (Landsverordening begroting
2018)
Kenmerk: SM/08-17 LV
Advisering: 11-aug-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging
de onderhavige ontwerplandsverordening niet
naar de Staten te zenden
dan nadat rekening zal
zijn gehouden met de
opmerkingen van de Raad.

12

Ontwerp van Landsverordening de
tot wijziging van de Landsverordening Raad van Advies in verband met
het verhogen van de leeftijdgrens
voor Raadsleden
Kenmerk: SM/09-17 LV
Advisering: 29-aug-17

Concluderend geeft de
Raad de regering in
overweging het ontwerp
van landsverordening naar
de Staten te zenden nadat
aan de opmerkingen van
de Raad aandacht zal zijn
geschonken.

13

Ontwerp van Landsverordening
de tot wijziging van de Landsverordening aanmeldingsplicht van
grensoverschrijdende geldtransporten naar aanleiding van de aanbevelingen 32 en 33 van de Financial
Action Task Force
Kenmerk: SM/12-17 LV
Advisering: 19-dec-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging
het onderhavige ontwerplandsverordening naar de
Staten te zenden; nadat met
de opmerkingen van de Raad
rekening zal zijn gehouden.

14

Ontwerp van Landsverordening tot
wijziging van de Staatsregeling in
verband met de instelling van de
Integriteitskamer, alsmede tot regeling van de inrichting, samenstelling,
taken en bevoegdheden van de
Integriteitskamer (Landsverordening
Integriteitskamer)
Kenmerk: SM/14-17 LV
Advisering: 23-okt-17

Concluderend geeft de
Raad de regering in
overweging het ontwerp
van landsverordening niet
naar de Staten te zenden
dan nadat rekening zal
zijn gehouden met de
opmerkingen van de Raad.

15

Ontwerp van Landsverordening tot
wijziging van de Landsverordening
begroting 2017 in verband met
wijziging van de Gewone Dienst en
wijzigingen van de Kapitaaldienst
Kenmerk: SM/15-17 LV
Advisering: 21-nov-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging
het ontwerp naar de Staten
te zenden; nadat met de
opmerkingen van de Raad
rekening zal zijn gehouden.

16

Ontwerp van Landsverordening tot
instelling van de Integriteitskamer,
alsmede tot regeling van de inrichting, samenstelling, taken en bevoegdheden van de Integriteitskamer
(Landsverordening Integriteitskamer)
Kenmerk: SM/16-17 LV
Advisering: 27-nov-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging
de onderhavige ontwerplandsverordening naar de
Staten te zenden; nadat met
de opmerkingen van de Raad
rekening zal zijn gehouden.

17

Ontwerp van Landsverordening tot
wijziging van de Landsverordening
begroting 2017 in verband met wijziging van de Gewone Dienst
Kenmerk: SM/20-17 LV
Advisering: 14-dec-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging
de onderhavige ontwerplandsverordening naar de
Staten te zenden nadat met
de opmerkingen van de Raad
rekening zal zijn gehouden.

Regering
6

7

8

9

10

11

Ontwerp van Landverordening tot
wijziging van de Landsverordening
inrichting en organisatie landsoverheid in verband met de inbedding van
het Kabinet van de Gevolmachtigde
Minister
Kenmerk: SM/02-17 LV
Advisering: 4-jul-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging
de onderhavige ontwerplandsverordening naar de
Staten te zenden nadat
aan de opmerkingen van
de Raad aandacht zal zijn
geschonken.

Ontwerp van Landsverordening tot
wijziging van de Algemene Landsverordening landsbelasting in verband
met Internationale verplichtingen
(Landsverordening Common Reporting Standard)
Kenmerk: SM/03-17 LV
Advisering: 20-jun-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging
de onderhavige ontwerplandsverordening niet
naar de Staten te zenden
dan nadat rekening zal
zijn gehouden met de
opmerkingen van de Raad.

Ontwerp van Landsverordening tot
wijziging Landsverordening Begroting 2017 in verband met wijzigingen
van de Gewone Dienst en wijzigingen
van de Kapitaaldienst. (Landsverordening Begroting 2017).
Kenmerk: SM/04-17 LV
Advisering: 18-jul-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging
de onderhavige ontwerplandsverordening niet naar
de Staten te zenden; nadat
met de opmerkingen van
de Raad rekening zal zijn
gehouden.

Ontwerp van Landsverordening de
houdende regels met betrekking tot
het oprichten van en het verwerven
of vervreemden van aandelen in de
Ontwikkelingsbank van Sint Maarten
en tot wijziging van diverse landsverordening teneinde de inkomsten voor
de Landskas structureel te verhogen
(Landverordening Ontwikkelingsbank
en inkomstenverhogende maatregelen 2018)
Kenmerk: SM/06-17 LV
Advisering: 1-aug-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging
de onderhavige ontwerplandsverordening niet
naar de Staten te zenden
dan nadat rekening zal
zijn gehouden met de
opmerkingen van de Raad.

Ontwerp van Landsverordening
houdende intrekking van enkele
landsverordeningen op het terrein
van belastingen, die in onbruik zijn
geraakt (Landsverordening belastinghervorming, fase I)
Kenmerk: SM/07-17 LV
Advisering: 29-aug-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging de
ontwerp-landsverordening
naar de Staten te zenden;
nadat aan de opmerkingen
van de Raad aandacht zal
zijn geschonken.

Ontwerp van Landsverordening tot
vaststelling van de begroting van het
land Sint Maarten voor het dienstjaar
2018 (Landsverordening begroting
2018)
Kenmerk: SM/08-17 LV
Advisering: 11-aug-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging
de onderhavige ontwerplandsverordening niet
naar de Staten te zenden
dan nadat rekening zal
zijn gehouden met de
opmerkingen van de Raad.
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#

Onderwerp

Dictum

Regering

Onderwerp

Dictum

Ontwerp-besluit houdende
regelen tot het instellen
van een Integriteitskamer
(Besluit instelling Integriteitskamer Sint Maarten)
Kenmerk: SM/01-17 DIV
Advisering: 4-apr-17

Concluderend adviseert de
Raad de regering om met de
hierboven vermelde opmerkingen
rekening te houden bij de
behandeling van dit onderwerp
in de Rijksministerraad en in het
eventuele verdere verloop van de
wetgevingsprocedure.

DIV

18

Ontwerp van Landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, tot invulling
van de samenstelling, taakstelling en
werkwijze van de plaatsingcommissie (Landsbesluit plaatsingcommissie
verzelstandiging overheidsdiensten)
Kenmerk: SM/08-16 LBham
Advisering: 17-jan-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging
het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende
algemene maatregelen, niet
aldus vast te stellen.

19

Ontwerp van Landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, houdende de
vaststelling van nadere regels voor
de wijziging van de geslachtsnaam
(Besluit wijziging geslachtsnaam)
Kenmerk: SM/01-17 LBham
Advisering: 22-mar-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging
het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende
algemene maatregelen, niet
vast te stellen dan nadat
rekening zal zijn gehouden
met de opmerkingen van de
Raad.

20

Ontwerp van Landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, tot wijziging
van het Landsbesluit, landsexamen
V.W.O., H.A.V.O., V.S.B.O.
Kenmerk: SM/02-17 LBham
Advisering: 18-apr-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging
het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende
algemene maatregelen
vast te stellen, nadat aan
de opmerkingen van de
Raad aandacht zal zijn
geschonken.

21

Ontwerp van Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot
aanpassing van het Landsbesluit,
houdende algemene maatregelen,
tot vaststelling van de geldelijke
voorzieningen van de leden, hun
plaatsvervangers en van de secretaris van de Sociaal-Economische Raad
(Landsbesluit aanpassing geldelijke
voorzieningen Sociaal-Economische
Raad)
Kenmerk: SM/03-17 LBham
Advisering: 18-jul-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging
het ontwerp-landsbesluit,
houdende algemene
maatregelen, vast te stellen,
nadat aan de opmerkingen
van de Raad aandacht zal
zijn geschonken.

22

Ontwerp van Landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, tot wijziging
van het Landsbesluit toezicht
luchtvaart in verband met de vaststelling van tarieven voor diensten
en werkzaamheden (Luchtvaarttarievenbesluit)
Kenmerk: SM/04-17 LBham
Advisering: 19-dec-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging
het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende
algemene maatregelen,
vast te stellen nadat met de
opmerkingen van de Raad
rekening zal zijn gehouden.

23

Ontwerp van Landsbesluit, houdende
algemene maatregelen tot vaststelling van de geldelijke voorzieningen van de leden en de plaatsvervangende leden van de Electorale
Raad (Landsbesluit geldelijke voorzieningen Electorale Raad)
Kenmerk: SM/05-17 LBham
Advisering: 21-nov-17

Concluderend geeft de Raad
de regering in overweging
het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende
algemene maatregelen,
vast te stellen nadat aan
de opmerkingen van de
Raad aandacht zal zijn
geschonken.
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3.2 Frequente adviesopmerkingen
De Raad van Advies beoordeelt in beginsel elk
adviesverzoek op zichzelf. Niettemin zijn er punten
die vaker terugkeren in de adviezen: de frequente
adviesopmerkingen. In 2017 zagen de drie meest
frequente adviesopmerkingen op de volgende
aspecten:

1. Financiële paragraaf
De opmerkingen hadden betrekking op de inadequate
financiële onderbouwing van de plannen in de ontwerpregelgeving. In het bijzonder werd artikel 10 van de
Comptabiliteitslandsverordening geschonden omdat de
financiële paragraaf onterecht niet (voldoende) inging
op alle financiële gevolgen van de plannen of deze
gevolgen onderschatte.

2. Discrepantie tussen ontwerp en
toelichting
Deze opmerkingen zagen op geconstateerde
verschillen tussen het ontwerp van regelgeving en
de bijbehorende toelichting. In het bijzonder betrof
het toelichtingen die onterecht regels voorschreven
(dit hoort thuis in de ontwerpen) en ontwerpen en
toelichtingen die elkaar tegenspraken.

3. Consultatie van adviesorganen en
belanghebbenden
De opmerkingen zagen op het onterecht niet
horen van adviesorganen zoals de SociaalEconomische Raad binnen wiens adviestaken de
materie viel en het onterecht niet consulteren van
belanghebbenden(organisaties) die geraakt werden
door de regeling.

3.3 Vergaderingen
De Raad heeft in totaal 26 vergaderingen gehouden
in het verslagjaar, waaronder 20 normale
vergaderingen, 4 spoedvergaderingen en 2
buitengewone vergaderingen onder voorzitterschap
van de Gouverneur.

Vergaderingen van de Raad

2
4

Normaal
Spoed

20

Annual Report
Jaarverslag
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1515

Hieronder volgt een overzicht van de aanwezigheid
van de buitengewone leden voor de vergaderingen
van de Raad:
Aanwezigheid van de Leden

3.4 Uitgaven
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4. THEMA: DE INTEGRITEITSKAMER
Doelen en taken

In het verslagjaar heeft de Raad geadviseerd over
drie nieuwe ontwerpregelingen voor instelling van
een zogenoemde Integriteitskamer. Het betroffen
een ontwerp voor een algemene maatregel van
rijksbestuur, een eerste ontwerp van landsverordening
en een tweede ontwerp van landsverordening.2 Het
laatste ontwerp is behandeld in de Staten en op 18
december 2017 door de Staten aangenomen. Dit is
de tweede landsverordening die de Integriteitskamer
opricht, nadat de eerste landsverordening in juli 2016
door het Constitutioneel Hof van Sint Maarten is
vernietigd wegens strijd met de Staatsregeling.3

De Integriteitskamer kan gezien worden
als een instrument om de integriteit in
de publieke sector te verbeteren. Door
de regering is het volgende gesteld over
de doelen die met de oprichting van de
Integriteitskamer worden nagestreefd:
“De regering beoogt hiermee de noodzakelijke
randvoorwaarden te scheppen om zich ter zake van
de integriteit in de publieke sector op onafhankelijke
en onpartijdige wijze te laten adviseren, alsmede
om het melden van vermoedelijke maatschappelijke
misstanden binnen de overheid beter te kunnen
faciliteren, door onafhankelijk bestuursrechtelijk
onderzoek naar dergelijke mogelijke misstanden
mogelijk te maken en melders van dergelijke
misstanden een veilige en vertrouwde omgeving te
bieden teneinde diens meldingen te verrichten.”7

Door al deze verschillende (ontwerp)regelingen voor
de Integriteitskamer kan onduidelijkheid ontstaan
over de werking van dit orgaan. In dit thema wordt
getracht hierin enige duidelijkheid te scheppen door
de hoofdlijnen van de Integriteitskamer weer te
geven.4 Hierbij wordt de reeds in werking getreden
Landsverordening Integriteitskamer als uitgangspunt
genomen.5

Achtergrond
De Integriteitskamer is een orgaan
dat geplaatst moet worden tegen de
achtergrond van een breed gevoerd
debat over integriteit. In 2014 en 2015
zijn diverse onderzoeken verricht
naar de stand van de integriteit in de
publieke sector van Sint Maarten. Uit
deze rapporten komt naar voren dat de
integriteit dient te worden verbeterd. In de
rapporten zijn ook diverse aanbevelingen
aangereikt. Eén van deze aanbevelingen
is de oprichting van een Integriteitskamer,
waaraan met de Landsverordening
Integriteitskamer gehoor is gegeven.
Advies van 4 april 2017 (RvA no. SM/01-17-DIV), advies van 23
oktober 2017 (RvA no. SM/14-17-LV) en advies van 27 november
2017 (RvA no. SM/16-17-LV).
3
Uitspraak van het Constitutioneel Hof van 7 juli 2016, zaaknr.
2015/1.
4
Omdat dit thema zich beperkt tot de hoofdlijnen, merkt de
Raad op dat voor de specifieke regels – met bijbehorende
uitzonderingen, voorwaarden en nuanceringen – de
landsverordening zelf geraadpleegd dient te worden.
2
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Om deze doelen te bereiken is de Integriteitskamer
belast met diverse taken. De hoofdtaken van de
Integriteitskamer zijn:
•

De adviestaak: het op eigen initiatief of op
verzoek geven van adviezen of doen van
voorstellen over het algemene beleid op het
gebied van integriteitsbevordering van het
Land;

•

De onderzoekstaak: het verrichten van
onderzoeken naar concrete vermoedens van
misstanden.

Landsverordening van de 18e december 2017 tot instelling
van de Integriteitskamer, alsmede tot regeling van de inrichting,
samenstelling, taken en bevoegdheden van de Integriteitskamer, AB
2017, 41.
6
Zie onder meer Algemene Rekenkamer, Nulmeting Sint Maarten.
Stand van zaken institutionele integriteitszorg 2014, 2014,
Commissie Integer Openbaar Bestuur, Doing the right things right,
2014, PriceWaterhouseCoopers, Integrity inquiry into the functioning
of the Government of St. Maarten, 2014, Transparency International,
St. Maarten 2015. National integrity system assessment, 2015.
7
Memorie van toelichting bij de Landsverordening Integriteitskamer,
p. 31.
5
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Organisatie

Bevoegdheden

De Integriteitskamer is een
zelfstandig bestuursorgaan met
rechtspersoonlijkheid. Dit heeft
tot gevolg dat de Integriteitskamer
niet ondergeschikt is aan een
minister en een minister dus ook
geen bindende instructies aan de
Integriteitskamer kan geven. Voor
deze mate van zelfstandigheid is
gekozen om ervoor te zorgen dat
de Integriteitskamer zelfstandig
en onafhankelijk kan functioneren.

De bevoegdheden van de Integriteitskamer zijn gekoppeld aan
eerdergenoemde hoofdtaken. Voor de uitoefening van haar adviestaak kan
de Integriteitskamer rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoeken
verrichten. Een rechtmatigheidsonderzoek is een onderzoek naar de
toepassing en het volgen van geldende voorschriften en procedures
en hun verhouding tot het algemene integriteitsbeleid. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het onderzoeken van benoemingsprocedures.
Een doelmatigheidsonderzoek is een onderzoek naar de geldende
voorschriften en procedures zelf, om te toetsen of deze de beoogde
doelen kunnen bereiken. De Integriteitskamer is bij deze onderzoeken
bevoegd om van bestuursorganen informatie te vorderen en om zich te
laten ondersteunen door deskundigen.

De Integriteitskamer bestaat
uit drie leden. Het orgaan
wordt
in
haar
dagelijkse
werkzaamheden
ondersteund
door een secretariaat. Tot slot
is er een Raad van Toezicht van
de Integriteitskamer die als taak
heeft om het functioneren van de
Integriteitskamer te controleren.
Daarbij wordt onder meer
gekeken of de Integriteitskamer
haar bevoegdheden rechtmatig
en
proportioneel
toepast.
Ook is de Raad van Toezicht
belast met het verlenen van
machtigingen voorafgaand aan
het gebruik van twee specifieke
onderzoeksbevoegdheden.

In het kader van de onderzoekstaak heeft de Integriteitskamer ook diverse
bevoegdheden. Onderzoek naar vermoedens van misstanden kan op eigen
initiatief van de Integriteitskamer plaatsvinden of naar aanleiding van een
melding. Eenieder heeft het recht om bij de Integriteitskamer melding
te maken van een vermoeden van een misstand. De Integriteitskamer
heeft meerdere bevoegdheden om informatie op te vragen bij het
bestuursorgaan waarnaar onderzoek wordt verricht, al gelden daar wel
bepaalde voorwaarden voor. Daarbij kan de Integriteitskamer bevelen
dat personen worden opgeroepen om informatie te verstrekken. De
Integriteitskamer kan ook zaken onderzoeken en monsters nemen,
evenals dat zij deskundigen kan inschakelen bij het onderzoek.
Voor twee specifieke bevoegdheden van de Integriteitskamer is eerst een
machtiging van de Raad van Toezicht van de Integriteitskamer vereist. Dit
betreft allereerst de bevoegdheid tot een onderzoek ter plaatse waarbij het
orgaan toegang heeft tot elke plaats en elk gebouw (met uitzondering van
een woning). De tweede bevoegdheid waarvoor een machtigingsvereiste
geldt, betreft de bevoegdheid tot het vorderen van inzage in gegevens en
gegevensdragers (bijvoorbeeld telefoons en usb-sticks) en het maken van
kopieën hiervan.
De Integriteitskamer kan naar aanleiding van een onderzoek een bindend
advies uitbrengen aan het bestuursorgaan waarbinnen de misstand is
geconstateerd. Het bestuursorgaan is dan verplicht om binnen vier weken
daarop te reageren, en alleen met een adequate motivering kan van het
bindend advies worden afgeweken. De Integriteitskamer is voorts bevoegd
om aangifte te doen van bepaalde strafbare gedragingen die naar voren
komen uit een onderzoek.

Annual
Jaarverslag
Report
2017
2017
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Reikwijdte

“de misstand betrekking heeft op een
handelen of een nalaten dat in strijd is
met de waarden en normen, wettelijke
voorschriften of overige rechtsplichten
die gelden met betrekking tot de
vervulling van een openbaar ambt, een
openbare functie of een functie als
bestuurder van een overheidsbedrijf en
waardoor het maatschappelijk belang,
dan wel het goed functioneren van een
bestuursorgaan wordt geschaad of kan
worden geschaad.”10

Zowel de adviestaak als de onderzoekstaak hebben gevolgen
voor overheidsinstellingen en hun werknemers. Zo leidt de
adviestaak tot de verplichting van medewerkers van een
bestuursorgaan tot verstrekking van gevorderde informatie.
Ook is het bestuursorgaan aan wie het advies of voorstel is
gericht, verplicht om hierop te reageren, waarna de reactie in de
Landscourant wordt geplaatst.
Met betrekking tot de onderzoekstaak van de Integriteitskamer
geldt dat bestuursorganen verplicht zijn om mee te werken
aan het onderzoek van de Integriteitskamer. Ook kunnen als
gezegd personen die werkzaam zijn bij deze bestuursorganen
worden opgeroepen om informatie te verstrekken (al kunnen
zij zich in bepaalde gevallen wel verschonen). Indien personen
niet verschijnen na een oproeping, dan kunnen zij door de politie
daartoe worden verplicht. Werken bestuursorganen of personen
niet mee aan deze plichten, dan kan de Integriteitskamer aan
het bestuursorgaan of de persoon in kwestie een last onder
dwangsom opleggen.
Om te bepalen voor wie deze gevolgen precies gelden, dient
gekeken te worden naar de sleutelbegrippen “bestuursorgaan”
en “misstand”. Het begrip “bestuursorgaan” is van belang voor
zowel de advies- als de onderzoekstaak van de Integriteitskamer.
Onder een bestuursorgaan wordt in de Landsverordening
Integriteitskamer verstaan: een persoon of college met enig
openbaar gezag bekleed (met uitzondering van organen die recht
spreken) of een overheidsbedrijf. Voorbeelden van colleges die
met enig openbaar gezag zijn bekleed zijn de ministeries, de
Staten,8 het Bureau Telecommunicatie en Post en het Bureau
Intellectueel Eigendom. Voorbeelden van een overheidsbedrijf
in de zin van deze landsverordening9 zijn N.V. GEBE, Princess
Juliana International Airport N.V. en St. Maarten Harbour Holding
Company N.V. De Landsverordening Integriteitskamer kan dus
gevolgen hebben voor al deze organisaties en personen die daar
werkzaam zijn. Hetzelfde geldt voor andere organen die vallen
onder de reikwijdte van het begrip bestuursorgaan.
Het begrip “misstand” is van belang voor de onderzoekstaak van de
Integriteitskamer; deze onderzoeken mogen alleen plaatsvinden
naar vermoedens van misstanden. Van een misstand in de zin
van de Landsverordening Integriteitskamer is sprake indien:
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Op grond van deze omschrijving dient er dus in
elk geval sprake te zijn van schending van de
Sint Maartense normen en waarden, wettelijke
voorschriften of andere rechtsplichten om te
kunnen spreken van een misstand. Verder
zijn ook hier de begrippen bestuursorgaan
en overheidsbedrijf van belang voor de
reikwijdte van het begrip misstand en
daarmee het bevoegdheidsterrein van de
Integriteitskamer.
Alleen voor zover het de uitvoering van taken met
enig openbaar gezag betreft, zoals benoemingen.
Zie nader de memorie van toelichting bij de
Landsverordening Integriteitskamer, p. 40.
9
Daaronder wordt op grond van artikel 1, onder f,
van de Landsverordening Integriteitskamer verstaan:
“Een vennootschap als bedoeld in artikel 1, onderdeel
m, van de Landsverordening Corporate Governance
met statutaire zetel in het Land en waarvan de
aandelen deels of in het geheel, rechtstreeks of
door tussenkomst van een derde, in economisch of
juridisch eigendom, in handen zijn van het Land, of
stichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van
de Landsverordening Corporate Governance, waar
een minister de bevoegdheid heeft te beslissen
ter zake van de benoeming of het ontslag van de
statutair directeur of van een lid van de raad van
commissarissen of een daarmee vergelijkbaar orgaan,
of ter zake van de statuten.”
10
Artikel 1, onder e, van de Landsverordening
Integriteitskamer.
8
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Slot
In dit thema staat de Integriteitskamer
centraal. In vogelvlucht zijn diverse aspecten
als de taken, bevoegdheden en reikwijdte van
dit orgaan besproken. Beschreven is dat de
Integriteitskamer zowel een adviestaak als
een onderzoekstaak heeft ter bevordering
van de integriteit in de publieke sector.
De Integriteitskamer kan ten behoeve van
deze taken diverse bevoegdheden inzetten,
waaronder de bevoegdheid tot binnentreden in
gebouwen en oproeping van personen. Ook is
de conclusie getrokken dat de Integriteitskamer
gevolgen heeft voor diverse bestuursorganen
en overheidsbedrijven en hun medewerkers.
Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de
Integriteitskamer als nieuw orgaan een rol zal
spelen in de staatsinrichting van Sint Maarten,
en daarmee in onze samenleving.
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5. BIJLAGEN
5.1

Bijlage 1 – Nevenactiviteiten leden in 2017

Lid

Nevenactiviteiten

Mevrouw mr. drs.
Mavis Brooks-Salmon
(Vicevoorzitter, tevens Lid)

•
•
•

Directeur Katholieke kinderkoor
Woonvereniging ‘Harbour View’
Lid ‘Now Generation’ commissie

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.
Lid van de Raad van Commissarissen van de Windard Islands Bank N.V.
Lid van de Raad van Commissarissen van de Windward Islands Bank International N.V.

De heer mr. Gaston Bell (Lid)

•
•
•
•
•
•

Lid van de Orde van Advocaten St. 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.

Mevrouw Marcella Hazel
(Lid)

•
•

Officiële vertaler d.m.v. Federaal besluit
Adviseur van de Community Council te Reward

De heer mr. Rik Bergman
(Lid)

•
•
•
•
•

Partner bij BSZE Advocaten/ Belastingadviseurs te Sint Maarten
Bestuurslid van de University van Sint Martin
Bestuurslid van de Parkinson’s Foundation Sint Maarten.
Lid van de Raad van Toezicht op de Advocatuur Sint Maarten
Lid van de Orde van Advocaten Sint Maarten

Mevrouw Patricia Philips
(Buitengewoon lid)

•
•
•
•
•

Eigenaar APAS;
Lid Commissie Rechtsgeleerd-heidsbevordering;
Lid Chuchubi Foundation;
Lid ‘Cradle Roll Secretary’ Philipsburg Methodisten Kerk;
Financieel Administrateur Philipsburg Methodisten Kerk

De heer mr. Miguel
Alexander (Buitengewoon lid)

•

Commissaris van:
- 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.
- The Windward Islands Bank International N.V.
Bestuurder van Achttien (18) zogenaamde “offshore” vennoot-schappen en één stichting die tot de BCD/BORON Groep behoren
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 SONA;
- Stichting Cazalex;
- Stichting Particulier Fonds Cazalex;
- Stichting Financiering Task Force Tax Treaties
- Stichting Pensioenfonds Chr. A. Peterson
Adviseur van notaris kantoor Kleinmoedig Alexander te Curaçao

•
•

•

•
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5.2

Bijlage 2 – Vaste dicta

Dicta van de Raad van Advies
De Raad gebruikt vaste formuleringen voor zijn dicta. Bij de verschillende
categorieën van ontwerpen van wettelijke regelingen luiden deze vaste
dicta - in oplopende mate van strengheid - zoals hierna wordt aangegeven.
I. ONTWERPLANDSVERORDENING
1. “Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de onderhavige
ontwerp-landsverordening naar de Staten te zenden.”
Dit dictum betreft een instemmend advies van de Raad, ook wel aan te
duiden als een “blanco advies”.
2. “Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de onderhavige
ontwerp-landsverordening naar de Staten te zenden; nadat aan de
opmerkingen van de Raad aandacht zal zijn geschonken.”
Met dit dictum wil de Raad zeggen dat hij geen zwaarwegende
bedenkingen heeft tegen het ontwerp en dat hij slechts enige aanpassing
van de ontwerp-landsverordening zelf en/of van de toelichting adviseert.
3. “Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de onderhavige
ontwerp-landsverordening naar de Staten te zenden; nadat met de
opmerkingen van de Raad rekening zal zijn gehouden.”
Met dit dictum wil de Raad zeggen dat hij geen zwaarwegende bedenkingen
heeft maar wel bezwaren heeft tegen één of meer onderdelen van de
ontwerp-landsverordening.
4. “Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de
onderhavige ontwerp-landsverordening niet naar de Staten te zenden
dan nadat rekening zal zijn gehouden met de opmerkingen van de
Raad.”
Dit dictum wordt gebruikt als de Raad overwegende bezwaren heeft tegen
een of meer onderdelen van het ontwerp. Deze bezwaren kunnen meestal
door aanpassing van de ontwerp-landsverordening worden ondervangen.
5. ”Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de
onderhavige ontwerplandsverordening niet aldus naar de Staten te
zenden”.
Dit dictum wordt gebruikt wanneer de Raad fundamentele bezwaren heeft,
die alleen door ingrijpende aanpassing van de ontwerp-landsverordening
zijn te ondervangen.
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6. “Concluderend geeft de Raad de regering in overweging
de onderhavige ontwerp-landsverordening niet naar de Staten te
zenden.”
Dit (zwaarste) dictum wordt gebruikt wanneer de Raad zodanige
bezwaren heeft, dat deze niet door aanpassingen van de ontwerplandsverordening zijn te ondervangen en daarom adviseert de Raad
om het ontwerp niet bij de Staten in te dienen
II. ONTWERPLANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN
1. “Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het
onderhavige ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
conform het ontwerp vast te stellen.”
Dit dictum betreft een instemmend advies van de Raad, ook wel aan te
duiden als een “blanco advies”.
2. “Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het
onderhavige ontwerp-landsbesluit,houdende algemene maatregelen
vast te stellen, nadat aan de opmerkingen van de Raad aandacht zal
zijn geschonken.”
Met dit dictum wil de Raad zeggen dat hij geen zwaarwegende
bedenkingen heeft tegen het ontwerp en dat hij slechts enige
aanpassing van het ontwerpbesluit zelf en/of van de toelichting
adviseert.
3. “Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het
onderhavige ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen
vast te stellen; nadat met de opmerkingen van de Raad rekening zal
zijn gehouden.”
Met dit dictum wil de Raad zeggen dat hij geen zwaarwegende bedenkingen
heeft maar wel bezwaren heeft tegen één of meer onderdelen van de
ontwerp-landsbesluit.
4. ”Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het onderhavige
ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, niet vast te
stellen dan nadat rekening zal zijn gehouden met de opmerkingen van
de Raad”.
Dit dictum wordt gebruikt als de Raad overwegende bezwaren heeft tegen
een of meer onderdelen van het ontwerp. Deze bezwaren kunnen meestal
door aanpassing van de ontwerp-landsbesluit worden ondervangen.
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5. ”Concluderend heeft de Raad van Advies bezwaar tegen het
onderhavige ontwerp-landsbesluit en geeft de regering in overweging
deze niet aldus vast te stellen”
Dit dictum wordt gebruikt wanneer de Raad fundamentele bezwaren
heeft, die alleen door ingrijpende aanpassing van de ontwerp-landsbesluit
zijn te ondervangen.
6. “Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het
onderhavige ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
niet vast te stellen.”
Dit (zwaarste) dictum wordt gebruikt wanneer de Raad zodanige bezwaren
heeft, dat deze niet door aanpassingen van het ontwerpbesluit zijn te
ondervangen en adviseert de Raad daarom het ontwerp-landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, niet vast te stellen.
III. INITIATIEFWETSVOORSTELLEN
Een advies over een initiatiefontwerp kent geen dictum. De Raad geeft
hiertoe een korte samenvattende conclusie.
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