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Onderwerp:

Ontwerp-Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bekendmaking
wettelijke regelingen (289/10)

Advies:

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 20 december 2010 om het oordeel
van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp, bericht de Raad
u als volgt.
Het onderhavige ontwerp-Landsbesluit ter uitvoering van de Landsverordening bekendmaking en inwerkingtreding (Landsbesluit bekendmaking
wettelijke regelingen) strekt, volgens de considerans, er onder meer toe te
regelen de opmaak en uitgifte van het Afkondigingsblad, de plaatsing van
regelingen en besluiten in het Afkondigingsblad, de opmaak en uitgifte van de
Landscourant en de instelling en het functioneren van het Centraal Register
van wettelijke regelingen.
Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van
toelichting geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende
opmerkingen.

Algemeen
Met onderhavig ontwerp wordt mogelijk gemaakt dat het Afkondigingsblad en
de Landscourant daadwerkelijk kunnen verschijnen, hetgeen noodzakelijk is
om de door de regering aangenomen rijkswetten, maatregelen van
rijksbestuur, regelingen, besluiten en verordeningen in werking te kunnen
laten treden, ex artikel 3 Landsverordening bekendmaking en
inwerkingtreding.

E.C. Richardson Street # 13, Philipsburg ,St. Maarten

Inhoudelijke opmerkingen
De Raad heeft geen inhoudelijke opmerkingen over het ontwerp noch de nota
van toelichting.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Zowel het ontwerp als de nota van toelichting geeft de Raad aanleiding tot
het maken van de volgende wetstechnische en redactionele opmerkingen.
Ontwerp
ter in plaats van van de tot
In de eerste plaats hecht de Raad er aan op te merken dat in de titel van het
Landsbesluit is vermeld: " LANDSBESLU IT, houdende algemene maatregel
van de tot uitvoering van ... ". De Raad adviseert in plaats van de woorden"
van de tot" te vermelden: ter.

Het is de Raad opgevallen dat in meerdere ontwerp-Landsverordeningen de
tekst" van de tot" is opgenomen.
artikel 6, tweede lid
In de overwegingen bij het ontwerp is vermeld dat het noodza kelijk is om
uitvoering te geven aan enkele bepalingen van de Landsverordening
bekendmaking en inwerkingtreding. Bij deze bepalingen is onder andere
artikel 6, tweede lid van voormelde Landsverordening genoemd. De Raad
merkt op dat in onderhaving ontwerp niets wordt geregeld omtrent artikel 6,
tweede lid Landsverordening bekendmaking en inwerkingtreding. In
onderhavig ontwerp wordt aldus geen uitvoering gegeven aan deze bepaling
van de Landsverordening, in tegenstelling tot de overige vermelde
bepalingen, waarover in het ontwerp wel regelingen worden getroffen. Het
komt de Raad daarom juist voor de vermelding van artikel 6, tweede lid te
schrappen.
hoofdletters
Verder merkt de Raad op dat in het ontwerp minister (op de meeste plaatsen)
ten onrechte met een hoofdletter wordt geschreven. Volgens de geldende
spellingsregels (" Het Groene Boekje") worden titels en aanspreekvormen
immers met een kleine letter geschreven. Instellingen daarentegen worden
met een hoofdletter geschreven (zoals: het Ministerie van Algemene Zaken),
behalve als het om soortnamen gaat, namen die voor meer dan 1 instelling
worden gebruikt (zoals: gerechtshoven).
elke regeling en elk besluit
In artikel 1, eerste lid en in artikel 6 van het ontwerp-Iandsbesluit is de
volgende zinsnede vermeld: "... voor elke regeling die en elk besluit dat in
het Afkondigingsblad van Sint Maarten dient te worden bekendgemaakL".
Het komt de Raad voor dat de vermelding elke regeling en elk besluit
onvolledig is. In artikel 3 Landsverordening bekendmaking en inwerkingimmers vermeld dat behalve regelingen en besluiten ook
treding is
en verordeningen
rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur
bekend worden gemaakt door plaatsing in het Afkondigingsblad.

2
RvA no. SM/02-11 -LB

De Raad adviseert dan ook artikel 1, eerste lid als volgt te formuleren: "Voor
elke bekendmaking conform het bepaalde in artikel 3 Landsverordening
bekendmaking en inwerkingtreding wordt een afzonderlijk nummer van het
Afkondigingsblad uitgegeven", en artikel 6 als volgt te formuleren: " De
minister van algemene zaken draagt er zorg voor dat voor iedere
bekendmaking in het Afkondigingsblad van Sint Maarten conform het
bepaalde in artikel 3 Landsverordening bekendmaking en inwerkingtreding,
binnen een redelijke termijn een Engelse vertaling beschikbaar is.

Nota van toelichting
Onder Artikelen 1 en 2
In de toelichting bij de artikelen 1 en 2 dient artikel in plaats van arikel
geschreven te worden . Tevens dient "kan" vervangen te worden door
"kunnen" (laatste zin). Tot slot is vermeld: "Per keer zal de naam, datum,
opschrift en eventuele citeertitel van de regeling moeten worden ingevuld."
De Raad voegt daaraan toe dat ook het nummer en het jaartal moeten
worden ingevuld.
Onder Artikel 6
De Raad merkt op dat in de laatste zin na het woord beschikbaar het woord
"zijn" moet worden toegevoegd. Tevens wordt het woord "voorhanden" aan
elkaar geschreven.
De Raad adviseert voormelde opmerkingen van redactionele aard over te
nemen .
De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.
Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het onderhavige
ontwerp-Iandsbesluit in te dienen, nadat met vorenstaande opmerkingen
rekening zal zijn gehouden.
Sint Maarten, 21 januari 2011

, het lid van de Raad

De vice-voorzitter
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Má~s Brooks-Salmon
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