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Onderwerp:

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 (uw volgnummer: LH-14/0014).

Advies:

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 27 juni 2014 om het oordeel van de
Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in
de vergadering van de Raad d.d. 19 augustus 2014 en de vaststelling hiervan in de
vergadering van de Raad d.d. 19 augustus 2014, bericht de Raad u als volgt.
Het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekt er volgens de
considerans toe om het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering te wijzigen
in verband met het vaststellen van het premiepercentage, bedoeld in artikel 8,
tweede lid, van de Landsverordening ongevallenverzekering.
Daarnaast is het wenselijk ter uitvoering van artikel . 8, vijfde lid, van de
Landsverordening ongevallenverzekering, de daglonen , genoemd in de artikelen 5,
elfde lid, en 8, vierde lid, van die Landsverordening, met terugwerkende kracht aan
te passen in verband met de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de
gezinsconsumptie.
Ten slotte is het wenselijk ter uitvoering van artikel 1b, van de Landsverordening
ziekteverzekering de daglonen, genoemd in artikel 1, onder 'werknemer', van die
landsverordening met terugwerkende kracht aan te passen in verband met de
ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie.
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1. Al gemene opmerkingen
Raadplegen van de Sociale Economi sche Raad (SER)
De regering vermeldt in de nota van toelichting , in de derde alinea van de
financiële paragraaf, dat het op basis van de beschikbare cijfers niet mogelijk is om
een onderscheid te maken tussen een stijging van de kosten wegens een
vergroting van de kring van verzekeringen onder de Landsverordening
ziekteverzekering en een stijging in van de kosten wegens overige redeneren .

De Raad adviseert om nader te motiveren op basis waarvan de overheid tot deze
conclusie is gekomen . De Raad is van mening dat een advies van de SER in deze,
de kwaliteit van het onderzoek met betrekking tot het ontwerp kan bevorderen,
waardoor de economische gevolgen zoveel mogelijk in kaart kunnen worden
gebracht. Door een onderzoek van de SER, kunnen de uitkomsten van de
voorgenomen maatregelen nauwkeuriger worden ingeschat.
De Raad adviseert derhalve om over ontwerpen, die sociaal economische
consequenties hebben, op grond van artikel 2 van de Landsverordening SociaalEconomische Raad , de SER te raadplegen.
De Raad vraagt hiervoor de aandacht.
2. Juridische toets
De Bank
Artikel 1 van de Landsverordening ongevallenverzekering, alsmede artikel 1 van
de Landsverordening Ziekteverzekering vermeldt dat wordt verstaan onder Bank:
het Land Sint Maarten of een door deze bij landsbesluit aangewezen
uitvoeringsorganisatie.

De Raad
heeft geconstateerd dat een
landsbesluit,
waarbij een
uitvoeringsorganisatie is aangewezen, ontbreekt. De Raad adviseert om een
landsbesluit, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, vast te stellen, waarbij een
uitvoeringsorgaan wordt aangewezen, om zo reeds bestaande onduidelijkheden
met betrekking tot de term "het Land Sint Maarten" weg te nemen. 1

De Raad refereert hierbij naar zijn advies van 18 maart 2014 inzake het ontwerp-Iandsbesluit, 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 (SMj03-14-LB) en zijn advies van 18 maart 2014,
inzake het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van de artikelen 11, 12, en 29 van
de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering en tot vaststelling van het percentage, bedoeld
in artikel 29, eerste lid, van deze landsverordening (SMjOl-14-LB).
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De jaarlijkse stijging van het prijsindexcijfer
De Raad leest in de nota van toelichting dat de aanpassing aan het prijsindexcijfer
behoort te geschieden bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan de
hand van de stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie zoals
vastgesteld in de maand augustus van het voorgaande jaar ten opzichte van het
prijsindexcijfer in de maand augustus van het jaar daarvoor.

Uit het algemeen deel van de nota van toelichting, onder artikel II en 111, blijkt dat
abusievelijk een indexeringspercentage van 3,66% is gebruikt, in plaats van het
correcte 3,6%. Voorts is gebleken dat ten behoeve van de vaststelling van de
loongrenzen per 1 januari 2014 is uitgegaan van de stijging van het prijsindexcijfer
van de maand oktober 2013 ten opzichte van de maand oktober 2012, in plaats
van de maand augustus.
Ondanks dat het hier geringe afwijkingen betreft, adviseert de Raad om een
controle mechanisme in het leven te roepen om in de toekomst dergelijke
afwijkingen te voorkomen zodat in het vervolg de juiste gegevens worden gebruikt.
3. Wetstechnische toets

In de bijlage zijn de opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard
vermeld. Deze opmerkingen worden geacht integraal deel uit te maken van het
onderhavige advies.
4. Conclusie

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.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van 19 augustus 2014.

De Secretaris

RvA no. SM/12-14-LB
3

~

Council of Advice
Raad van Advies

Strengtfiening Dur (])emocracy

BIJLAGE bij het advies d.d. 19 augustus 2014, RvA no. SM/12-14-LB
Opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard
Het ontwerp bevat een aantal redactionele en wetstechnische onvolkomenheden.
De Raad geeft de volgende niet-limitatieve voorbeelden.
Het ontwerp
a. Voorgesteld wordt om in artikel I, onderdeel B, de citeertitel "Besluit
gevarenklassen en premiepercentage ongevallenverzekering" te wijzigen door
"Gevarenklassenbesluit en premiepercentage ongevallenverzekering". De
Raad adviseert om ten behoeve van de consistentie en de vindbaarheid het
woord "Gevarenklassenbesluit" ongewijzigd te laten.
b. De Raad stelt voor om in de overwegingen het woord "wenselijk" telkens te
vervangen door het woord "noodzakelijk" omdat wetgeving niet wordt
geconcipieerd vanwege de wens, maar meer vanwege de noodzaak.
c. Voorgesteld wordt om in de overweging, in de tweede alinea, na de woorden
"Landsverordening ongevallenverzekering" een komma te plaatsen. Hetzelfde
wordt voorgesteld in de derde alinea, na de woorden "Landsverordening
ziekteverzekering".
d. Voorgesteld wordt om in artikel 11, onderdeel B, na de zinsnede "In afwijking
van onderdeel A wordt" een spatie te verwijderen.
De nota van toelichting
e. Voorgesteld wordt om in de nota van toelichting, onder het kopje genaamd
"Financiële paragraaf", in de eerste alinea, na de zinsnede "in aanmerking
komen voor ongevallengeld", een komma te plaatsen.
f. Voorgesteld wordt om in de nota van toelichting, onder het kopje genaamd
"Financiële paragraaf', in de vierde alinea, de zinsnede "Zoals in de eerste
paragraaf" te vervangen door "Zoals in het algemeen deel, in de vijfde alinea".
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