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Onderwerp:

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de Staatsregeling vanwege het
uitbreiden van de kring van kiesgerechtigden voor de Staten. (uw volgnummer
LV-16/0002).

Advies:

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 08 juni 2016 om het oordeel van
Raad van Advies (hierna: de Raad) inzake bovengenoemd onderwerp en
behandeling hiervan in de vergadering van de Raad d.d. 5 juli 2016 en
vaststelling hiervan in de vergadering van de Raad d.d. 5 juli 2016 bericht
Raad u als volgt.
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Het ontwerp , strekt er toe om de Staatsregeling te wijzigen teneinde de kring van
kiesgerechtigden uit te breiden voor niet ingezetenen van Sint Maarten, dit om te
bewerkstelligen dat deze groep mee mag stemmen voor de verkiezing van de
Staten.
De Raad maakt naar aanleiding van het wetsvoorstel een aantal opmerkingen
met betrekking tot de onvolledigheid van het ontwerp, de noodzaak en
wenselijkheid van het ontwerp en het stellen van nadere regels bij lagere
regelgeving . De Raad is van oordeel dat het voorstel in verband daarmee (deels)
nader dient te worden overwogen .
Beleidsanalytische toets

Noodzaak voor het uitbreiden van de kring van kiesgerechtigden
Het ontwerp beoogt om door een wijziging van de Staatsregeling de kring van
personen met een kiesrecht zodanig uit te breiden dat personen die niet aan
de eis van ingezetene van Sint Maarten voldoen, toch kunnen mee stemmen
op de leden van de Staten. In de toelichting staat dat er een breed gedragen
gevoel in de gemeenschap is ontstaan dat deze groep van niet- ingezetenen,
die een band hebben met het Land en betrokken zijn bij het ontwikkelen van
Sint
Maarten,
hun
stem
moet
kunnen
uitbrengen
op
hun
volksvertegenwoordiging. De Regering wil gehoor geven aan dit breed
gedragen gevoel door de kring van kiesgerechtigden uit te breiden door middel
van het wijzigen van artikel 48 , eerste lid, van de Staatsregeling.
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Bij artikel 23 van de artikelsgewijs deel van de memorie van toelichting van de
Staatsregeling wordt uitgelegd dat het kiesrecht voor de algemeen
vertegenwoordigende organen (de Staten) thans de binding aan het
ingezetenschap en Nederlanderschap kent. Verder wordt bij artikel 48 van de
memorie van toelichting van de Staatsregeling uitgelegd dat bij de herziening
van het Statuut en de Nederlandse Grondwet het Land de Nederlandse Antillen
gekozen heeft om het beginsel van ingezetenschap niet te laten vallen. De
Nederlandse Antillen heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid
opgenomen in artikel 46 , tweede lid , van het Statuut om het kiesrecht uit te
breiden met niet ingezetenen. Dit systeem uit de Staatsregeling van de
Nederlandse Antillen is overgenomen in de huidige Staatsregeling van Sint
Maarten.
De ontwerper van de Staatsregeling heeft gekozen voor een beperkte kring van
kiesgerechtigden tijdens de initiële vastlegging van de Staatsregeling. De Raad
is van mening dat deze keuze fundamenteel van aard is en derhalve om een
door data, cijfers en feiten nauwkeurige onderbouwing vraagt indien de
regering hier anders over is gaan denken. Het stellen dat er in de gemeenschap
een breed gedragen gevoel is ontstaan is niet toereikend om deze
fundamentele keuze te motiveren. Dit vooral gelet op de mogelijke
verstrekkende gevolgen van het ontwerp.
De Raad adviseert om gezien de historische context van de binding van het
kiesrecht aan het ingezetenschap en gelet op het hiervoor vermelde, nader toe
te lichten waarom niet ingezetenen nu wel zou moeten meestemmen voor de
verkiezing van de volksvertegenwoordiging .
Wenselijkheid van het uitbreiden van de kring van kiesgerechtigden
De Raad heeft vraagtekens of het wenselijk is dat stemrecht wordt toegekend
aan niet-ingezetenen gezien de mogelijke implicaties ervan. In de memorie van
toelichting staat geen informatie over hoeveel personen, mogelijkerwijs in de
kiesregister niet-ingezetenen zullen worden opgenomen . Het aantal personen
kunnen een grote kieskring vertegenwoordigen. Indien de Raad van het
uitgangspunt van de memorie van toelichting uitgaat en alleen kijkt naar personen
die ooit naar het buitenland zijn vertrokken om hun studie voort te zetten dan
spreken we al snel over duizenden mensen. Uit een onderzoek van de regering'
dat in 2013 is uitgevoerd is gebleken dat 779' verzoeken om studiefinanciering
zijn toegewezen tussen de jaren 2000-2010 aan studenten die Sint Maarten
hebben verlaten om elders binnen het koninkrijk hun studie voort te zetten . Met
de huidige kring van kiesgerechtigden bestaande uit circa 25 duizend personen
waarvan 14826 bij de vorige verkiezingen hebben meegestemd,
vertegenwoordigt deze ene kring al 5.3% van de totaal uitgebrachte stemmen bij
de laatste verkiezingen. Dit percentage zal steeds stijgen indien de studenten die
zonder studiefinanciering naar het buitenland zijn vertrokken (binnen het
Koninkrijk) en andere mogelijke kringen van kiesgerechtigden ook worden
meegeteld. Ter vergelijking, in Nederland wordt het aantal in het buitenland

Study finan cing research Study, Commissioned by: THE GOVERNMENT OF ST. MAARTEN Mini stry of
Education, Culture, Youth, and Sports
2 Cijfers ten aanzien van het aantal terugkerende studenten zijn niet beschikbaar.
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woonachtige Nederlanders ingeschat op een half miljoen'. In verhouding met het
aantal uitgebrachte stemmen' bij de laatste verkiezingen van de tweede kamer
levert dit een percentage op van 5.3%. De invloed van de niet-ingezetene
kiesgerechtigden in Sint Maarten zal duidelijk groter zijn dan die van Nederland
gezien het feit dat één groep van mogelijke kiesgerechtigden van Sint Maarten
dezelfde percentage vertegenwoordigt als de gehele groep van in het buitenland
woonachtige kiesgerechtigden van Nederland.
Het ontwerp beschrijft de noodzaak en belangstelling om een stemrecht toe te
kennen aan studenten en stelt verder dat studenten evident een sterke band
hebben met het land en zijn vaak betrokken bij het ontwikkelen van Sint Maarten.
De Raad merkt op dat het algemeen bekend is dat een deel van de studenten
die naar het buitenland gaan om te studeren niet terugkeren naar Sint Maarten.
Sint Maarten heeft last van braindrain. Het is ook algemeen bekend dat naarmate
studenten langer weg blijven , hun band met het land van herkomst verwatert en
de kans op terugkeer aanzienlijk kleiner wordt.
Gezien het bovenstaande vraagt de Raad de aandacht voor het feit dat dit
ontwerp een kring van kiesgerechtigden creëert die wel mogen meestemmen,
mogelijk niet geraakt zullen worden door de politieke besluiten die zij indirect
hebben gesteund via hun stemrecht maar wel de ingezetenen van Sint Maarten
kunnen opzadelen met de gevolgen van hun keuzes.
Ontoereikendheid van de Memorie van Toelichting
Het ontwerp wil stemrecht toekennen aan personen opgenomen in het
Kiesregister niet-ingezetenen. De Raad begrijpt uit de toelichting dat de criteria
voor opname in het Kiesregister niet-ingezetenen in de Kiesverordening zullen
worden opgenomen en dat de huidige regering met dit voorstel met name aan
de studenten denkt. Niettemin merkt de Raad op dat dit mogelijk een brede
kring van personen kan omvatten. Immers, in de toelichting worden de
studenten van Sint Maarten die in het buitenland studeren aangemerkt als een
groep die in aanmerking komt voor het register. Echter gaat de memorie van
toelichting alleen in op de groep studenten die mogelijk onder de nieuwe
formulering van artikel 48 Staatsregeling zou kunnen vallen. Hierdoor betwijfelt
de Raad of de gevolgen van de regeling juist zijn ingeschat. Aanwijzing 152
van de Aanwijzingen voor de regelgeving van Sint Maarten (hierna: Ar) schrijft
althans voor dat de bijbehorende memorie van toelichting onder andere uitleg
geeft over de doelstellingen die worden nagestreefd en de te verwachten
(neven)effecten van de regeling.
De Raad vraagt de regering om de Memorie van Toelichting met het hierboven
gemelde aan te passen.
Onvolledigheid van het ontwerp
De Raad betreurt het feit dat het ontwerp onvolledig is opgestuurd naar de Raad .
De memorie van toelichting verwijst naar een rapport van de Commissie
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Herziening Kiesstelsel (hierna : de Commissie) dat niet is meegestuurd of
beschikbaar is gesteld aan de Raad . Verder heeft de Raad begrepen van de
Commissie dat het rapport openbaar gemaakt dient te worden maar dat dit nog
niet is gebeurd . Zonder toezending van het rapport heeft de Raad als laatste
adviseur van de regering niet kunnen beschikken over alle adviezen aan, en
stukken van , de regering omtrent het voorstel om een gedegen advies te kunnen
leveren . De Raad vraagt hiervoor de aandacht.
De Raad heeft begrepen uit de memorie van toelichting dat de inwerkingtreding
van deze landsverordening synchroon gaat verlopen met de samenhangende
wijzigingen van de kiesverordening en eventueel daarop gebaseerde regelingen.
De Raad wil in overweging geven om tevens de adviesverzoeken voor de
desbetreffende wijziging in één dossier te laten gebeuren. Voor procedurele en
wetstechnische redenen is de Raad een voorstander van het behandelen van
alle wijzigingen in één verzoek . Hierdoor wordt tevens de kans op mogelijke
juridische en feitelijke inconsistenties verminderd. Ten aanzien van dit punt wil
de Raad volledigheidshalve opmerken dat gewaarborgd dient te worden, dat
personen met registratie in het Kiesregister niet-ingezetenen, daadwerkelijk hun
stemrecht kunnen uitoefenen indien dit stemrecht wordt vastgelegd .
De Raad vraagt hiervoor de aandacht.
11

Juridische toets

Staatsregeling wijzigen
Het ontwerp beoogt door een wijziging van artikel 48, eerste lid, van de
Staatsregeling de kring van kiesgerechtigden uit te breiden. Echter naast het
wijzigen van de bovengenoemde artikel dient tevens artikel 23 van de
Staatsregeling gewijzigd te worden. In dit artikel wordt namelijk het actief en
passief kiesrecht toegekend aan "Ieder in Sint Maarten woonachtige
Nederlander". Hiermee wordt aangegeven dat alleen daadwerkelijk
ingezetenen van Sint Maarten de leden van algemeen vertegenwoordigende
organen mogen kiezen en zich voor deze organen verkiesbaar mogen stellen ,
mits zij aan de andere vereisten verankerd in artikel 48 van de Staatsregeling
voldoen. Als ingezetene van Sint Maarten wordt gekwalificeerd degene die met
een adres ingeschreven is in de basisadministratie van Sint Maarten en
werkelijke woonplaats heeft in Sint Maarten. Voortzetten van het ontwerp in zijn
huidige hoedanigheid zonder artikel 23 van de Staatsregeling ook te wijzigen
zou een inconsistentie opleveren tussen deze twee artikelen. Om de
voorgestelde aanpassing te realiseren moet de algemene grondslag bepaling
waar het kiesrecht primair op is gebaseerd, (artikel 23) ook worden gewijzigd.
Gelet op het bovenstaande adviseert de Raad artikel 23 van de Staatsregeling
ook te wijzigen om de eenvormigheid en coherentie van de Staatsregeling in
stand te houden.
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Wetstechnische en redactionele opmerkingen

In de bijlage zijn vermeld de opmerkingen van wetstechnische en redactionele
aard welke een integraal onderdeel vormen van het advies.
Conclusie
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.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van 5 juli 2016.

De Vice-voorzitter

//1
Brooks-Salmon
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BIJLAGE bij het advies d.d. 5 juli 2016 RvA no. SM/03-16-LV
Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Het ontwerp en de toelichting bevallen een aantal wetstechnische en
redactionele onvolkomenheden. De Raad geeft de volgende niet-limitatieve
voorbeelden.
Het Ontwerp
Artikel I
a) Middels het voorstel wordt een kiesrecht toegekend aan bepaalde
niet-ingezetenen. Dit kiesrecht wordt afhankelijk gesteld aan opneming
in het kiesregister niet-ingezetenen. De Raad is van mening dat het
criteria voor opneming in het kiesregister niet-ingezetenen een
rechtsnorm houdende algemeen verbindende voorschriften is, die
gelet op artikel 55, eerste lid van de Staatsregeling alleen bij
landsverordening kan worden geregeld. De Staatsregelingswetgever
acht het nadere vastleggen van regels ten aanzien van het kiesrecht
van zo een cruciale aard dat dit bij landsverordening dient te
gebeuren. Immers, het stellen van nadere regels op bijvoorbeeld
technische vlak kunnen altijd op lagere niveau worden vastgelegd.
De Raad adviseert gelet op het bovenstaande en gelet op aanwijzing
40 van de Aanwijzingen voor de regelgeving van Sint Maarten, niet
over te gaan tot het toevoegen van een derde lid maar om de eerste
lid van artikel 55 van de Staatsregeling als volgt te wijzigen.
Artikel 55, eerste lid , wordt als volgt gewijzigd:
1 . Bij landsverordening worden nadere regels vastgesteld met
betrekking tot het kiesrecht, de verkiezingen en het
kiesregister niet-ingezetenen.
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