




MISSIE

De Raad van Advies zal de democratie en rechtsstaat van Sint Maarten hand-
haven door onafhankelijk, kwalitatief, nauwkeurig, deugdelijk en rechtvaardig 

advies uit te brengen aan de regering en Staten.

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.

VERSTERKING VAN ONZE DEMOCRATIE

VISIE
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VOORWOORD

De Raad van Advies Sint Maarten (hierna: Raad) 
is verheugd om u het Jaarverslag 2016 aan te
bieden.  

In dit verslag zal u behalve kennisneming van   
de werkzaamheden en adviezen van de Raad
ook via een thema meer inzicht kunnen  
verkrijgen in de rol van de Raad bij het 
constitutionele proces van wetgeving. 

Het thema luidt “Het Constitutioneel Hof over de wijzigingsregel van de Raad en de  
openbaarheid van diens adviezen”. Noemenswaardig is het feit dat door een uitspraak 
van het Constitutioneel Hof jurisprudentie is gecreëerd over twee aspecten van de rol 
van de Raad in het wetgevingsproces. Dit betreft het opnieuw horen van de Raad bij 
ingrijpende wijzigingen en de openbaarmaking van adviezen van de Raad (zie hierover 
hoofdstuk 4).

Dit jaar heeft de Raad 23 adviesverzoeken ontvangen en 21 adviezen uitgebracht.

De Raad heeft verschillende scholen van voortgezet onderwijs bezocht om de studenten 
met de rol, de taken en het functioneren van de Raad bekend te maken. Ook heeft de 
Raad een lezing georganiseerd getiteld “Stable government: an exploration of different 
Electoral systems” die voor het algemeen publiek toegankelijk was.

Daarnaast heeft de Raad zich ingezet om de kennis van de Raadsleden en het  
secretariaat te verdiepen en uit te breiden met diverse scholings- en cursusactiviteiten. 
Een uitdaging blijft het verloop binnen het secretariaat. Het is mijn hoop dat er wat dat 
betreft stabiliteit zal heersen.

Concluderend wil ik het secretariaat onder de leiding van de secretaris mr. A. Baly  
bedanken voor hun onmiskenbare ondersteuning en de Raadsleden voor hun waardevolle  
inzet en bijdrage.

Hoogachtend,
 
Mevrouw mr. drs. Mavis Brooks-Salmon              
Vice-voorzitter Raad van Advies Sint Maarten

VOORWOORD

Figuur 1 - mevr. mr. drs. M.C.C. Brooks-Salmon, 
vicevoorzitter
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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 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;

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.

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 ontwerp. Het toetsingskader van de Raad is 
opgenomen in bijlage 1.

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.
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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. 

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

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. 

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  
ontwerp-landsverordeningen 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).

Typen dicta ten aanzien van een adviesverzoek betreffende een ontwerp-landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen:

• 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; 
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• het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen niet vast te  
stellen dan nadat rekening zal zijn gehouden met deopmerkingen van de 
Raad  of  Advies ; 

• het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen niet vast te stellen.

1.4 Initiatiefwetsvoorstellen

Een advies over een initiatiefontwerp kent geen dictum. De Raad geeft hiertoe een korte 
samenvattende conclusie.
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Zijne Excellentie de Gouverneur van Sint 
Maarten drs. E.B. Holiday

Mevrouw mr. drs. Mavis Brooks-Salmon

De heer Jan Beaujon
De heer mr. Gaston Bell
De heer Louis Duzanson
Mevrouw Marcella Hazel MA

De heer mr. Rik Bergman
De heer mr. Miguel Alexander

Zijne Excellentie de Gouverneur van Sint 
Maarten drs. E.B. Holiday

Mevrouw mr. drs. Mavis Brooks-Salmon

De heer Jan Beaujon
De heer mr. Gaston Bell
De heer Louis Duzanson
Mevrouw Marcella Hazel MA

De heer mr. Rik Bergman
De heer mr. Miguel Alexander
Mevrouw Patricia Philips 

2. Bedrijfsvoering van de Raad van Advies 

2.1 Samenstelling van de Raad van Advies in 2016

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 2016 van de Raad van Advies:

Voorzitter:

Vicevoorzitter, tevens lid:

Leden:

Buitengewone leden:

2.1.1 Mutaties in de samenstelling van de Raad van Advies in 2016

In augustus 2016 heeft de Raad mevrouw Patricia Philips verwelkomt als nieuw  
buitengewoon lid van de Raad. Mevrouw Philips heeft een financiële achtergrond en 
heeft ruime ervaring als ambtenaar. Zij is thans gepensioneerd en is eerder werkzaam 
geweest als Secretaris Generaal bij de Ombudsman. De Raad is verheugd met deze  
aanwinst. 

De samenstelling per 31 december 2016 van de Raad van Advies:

Voorzitter:

Vicevoorzitter, tevens lid:

Leden:

Buitengewone leden:
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De nevenactiviteiten van de leden van de Raad van Advies zijn opgenomen in bjlage 2.

2.2 Samenstelling van het secretariaat in 2016 

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 per-
soneel 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 con-
ceptadviezen. 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 te-
vens de contacten met andere instanties/adviesorganen op ambtelijk niveau.

De samenstelling per 1 januari 2016 van het secretariaat van de Raad van Advies:

Secretaris:

Juridisch 
bestuursadviseur(s):

Hoofdmedewerker 
administratie:

Allround administratieve 
medewerker:

2.2.1 Mutaties in de samenstelling van het secretariaat in 2016

Het secretariaat heeft in mei 2016 en juli 2016 afscheid genomen van mevrouw Eefje  
Janson en de heer Richard Jackson, beiden werkzaam als Juridisch bestuursadviseur. 
Mevrouw Keziah Jessemay, die als Allround administratieve medewerker fungeerde, 
nam op haar beurt in juni 2016 afscheid van de Raad. In september 2016 nam de Raad 
vervolgens afscheid van de Hoofdmedewerker administratie, mevrouw Sheritsa Stroop. 
De Raad bedankt hen voor hun bijdrage. 

De Raad heeft in juli 2016 mevrouw Withney Murray in dienst genomen als Allround ad-
ministratieve medewerker. In september 2016 is Juridisch bestuursadviseur, mevrouw 
Nathalie Tackling, in dienst genomen en in oktober 2016 is Juridisch bestuursadviseur, de 
heer Mischa Keppel, in dienst genomen. Mevrouw Tswana Nunes-Burleson is in oktober 
2016 als Hoofdmedewerker bij het secretariaat in dienst getreden.

De heer mr. Ajamu Baly

De heer mr. Richard Jackson
Mevrouw mr. Eefje Janson
Mevrouw mr. Jessica Weeks

Mevrouw Sheritsa Stroop

Mevrouw Keziah Jessemay
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De samenstelling per 31 december  2016 van het secretariaat van de Raad van Advies:

Secretaris:

Juridisch 
bestuursadviseur(s):

Hoofdmedewerker 
administratie:

Allround administratieve 
medewerker:

De gedragsregels voor de leden en het secretariaat van de Raad van Advies zijn  
opgenomen in bijlage 3.

De heer mr. Ajamu Baly

De heer mr. Mischa Keppel
Mevrouw mr. Nathalie Tackling
Mevrouw mr. Jessica Weeks

Mevrouw Tswana Nunes-Burleson

 Mevrouw Withney Murray

Figuur 2 - Secretariaat van de Raad van Advies met Z.E. de Gouverneur na eedaflegging op 30 november 2016
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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. In 2016 hebben de Raad en het secretariaat verschillende opleidingen, cursussen en  
informatiesessies gevolgd. De belangrijkste worden hierna opgesomd:

• de Waarnemend Secretaris heeft in februari 2016 op Curaçao deelgenomen aan 
de financieel beheerdagen georganiseerd door het College financieel toezicht; 

• in maart 2016 heeft de Secretaris op Curaçao deelgenomen aan 
een secretariaatsoverleg met de Secretaris van de Raad van Advies  
van Curaçao en de Secretaris van de Raad van Advies van Aruba;  
 

• een Juridisch bestuursadviseur heeft in maart en een andere Juridisch bestuursad-
viseur heeft in april een korte stage gelopen bij de Raad van Advies Aruba;  

• een Raadslid en de Secretaris hebben in de periode maart tot en met juni 
2016 deelgenomen aan een cursus georganiseerd door het Nationaal Register  
Academy B.V. in Nederland voor leden van de Raad van Commissarissen; 

• de Secretaris en de Hoofdmedewerker hebben in mei 2016 deelgenomen  
aan de “Information Security Day” georganiseerd door de SOAB;  

• de leden en het Secretariaat hebben in september 2016 een cursus  
gevolgd die gegeven is door de SOAB over de Landsbegroting;  

• de Secretaris en twee Juridisch bestuursadviseurs hebben in november 2016 een  
Masterclass op Curaçao gevolgd met als thema Zelfstandige Bestuursorganen en;   

• een Raadslid en de Secretaris hebben in december 2016 een seminar  
gevolgd georganiseerd door het College financieel toezicht met als thema “Towards  
Sustainable Public Finances”. 
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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 2016 ingediend bij de Staten en bij de Minister van Financiën.

2.5 Communicatie

De Raad heeft gedurende het jaar vergaderingen gehouden met alle Ministers, de Voor-
zitter van Parlement en het hele 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.

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 w
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 open-
baarheid 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. 

Figuur 3 - De Raad van Advies tijdens de training over de landsbegroting met de SOAB op 20 september 2016
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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. Adviezen over 
andere gevallen zijn openbaar binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht. 

2.5.2 Lezingen

De Raad heeft in juli een lezing gehouden met als thema, “Stable Government: an ex-
ploration of different Electoral systems”. Dit onderwerp is zeer relevant vooral gelet op 
de regeringsinstabiliteit die heerste naar aanleiding van meerdere overlopende Staten-
leden. Keynote sprekers voor deze lezing waren professor Gerhard Hoogers en professor 
Lodewijk Rogier. 

2.5.3 Caribisch Radenoverleg

Op 22 april is op Aruba 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 Raden onderling 
kennis en ervaringen met elkaar uitgewisseld. Hoofdthema van het overleg was: “Samen-
werking en toezicht in het Koninkrijk der Nederlanden: een verkenning van constitutionele 
grenzen”. De Raden hebben naar aanleiding van dit overleg een gezamenlijk ongevraagd 
advies uitgebracht ten aanzien van het Geschillenregeling. Dit advies is opgenomen in 
bijlage 4.

Figuur 4 - Lezing ‘Stable Government: an exploration of different Electoral systems’ 4 juli 2017
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Figuur 5 –Caribisch Radenoverleg op 22 april 2016 op Aruba
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3. Advisering van de Raad van Advies 

3.1 Adviesverzoeken en adviezen  

In 2016 heeft de Raad 23 adviesverzoeken ontvangen. De Raad had in totaal 27  
adviesverzoeken om op te adviseren. De Raad heeft 21 adviezen uitgebracht in het jaar, 
1 advies was ongevraagd. Er zijn 3 adviesverzoeken aangehouden. In de onderstaande 
stafdiagram is een en ander weergegeven.

Aan het einde van het verslagjaar 2016 waren 4 adviesverzoeken in behandeling. Deze 
adviesverzoeken zijn overgegaan naar het nieuwe jaar.

Hieronder volgt een overzicht van de adviesverzoeken in het verslagjaar 2016:
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Hieronder volgt een overzicht van de adviesverzoeken in het verslagjaar 2016 
onderverdeeld per ministerie (inclusief de initiatiefvoorstellen van de Staten):

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. Als de behandeltermijn
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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 2016 als volgt:

Hieronder volgt een overzicht van de uitgebrachte adviezen in het verslagjaar 2016:
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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 2016 
zagen de vijf meest frequente adviesopmerkingen op de volgende aspecten: 

1. Consultatie van adviesorganen en belanghebbenden
De opmerkingen zagen op het onterecht niet horen van adviesorganen zoals de  
Algemene Rekenkamer en de Sociaal-Economische Raad binnen wiens adviestaken de 
materie viel en het onterecht niet consulteren van belanghebbenden(organisaties) die 
geraakt werden door de regeling. 

2. Financiële paragraaf
De opmerkingen hadden betrekking op de inadequate financiële onderbouwing van de 
plannen in de ontwerp-regelgeving. In het bijzonder werd artikel 10 van de Comptabilite-
itslandsverordening geschonden omdat de financiële paragraaf onterecht niet inging op 
alle financiële gevolgen van de plannen of deze gevolgen onderschatte. 

3. Rechtszekerheid 
De opmerkingen betroffen het onvoldoende respecteren van de rechtspositie van 
burgers en het bedrijfsleven. In dit kader is onder meer gewezen op onduidelijke en  
ongeclausuleerde regelgeving en het toepassen van terugwerkende kracht in strijd met 
de rechtszekerheid. 
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4. 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. 

5. Discrepantie tussen ontwerp en hogere regelingen
Deze opmerkingen hadden betrekking op verschillen tussen de ontwerp-regelgeving en 
hogere regelingen. In dit kader is gewezen op ontwerpen van landsverordening die in 
strijd zijn met de Staatsregeling en ontwerpen van landsbesluiten, houdende algemene 
maatregelen, die onterecht afwijken van landsverordeningen. 

3.3 Vergaderingen 

De Raad heeft in totaal 29 vergaderingen gehouden in het verslagjaar, waaronder 21 
normale vergaderingen, 6 spoedvergaderingen en 2 buitengewone vergaderingen onder 
voorzitterschap van de Gouverneur.

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

3.4 Uitgaven 

De kosten van de Raad zijn in 2016 begroot op NAf. 1,979,811.   
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4. Thema: Het Constitutioneel Hof over de wijzigingsregel 
van de Raad en de openbaarheid van diens adviezen

Op 7 juli 2016 heeft het Constitutioneel Hof van Sint Maarten uitspraak gewezen in 
een zaak tussen de Ombudsman en de regering van Sint Maarten.1  In geschil was de  
Landsverordening Integriteitskamer, meer in het bijzonder of deze in strijd was met 
de Staatsregeling. Om dit geschil te beslechten werd door het Constitutioneel Hof niet  
alleen gekeken naar de inhoud van de Landsverordening Integriteitskamer2, maar 
ook naar de totstandkoming daarvan. De rechtsoverwegingen op dit punt bieden  
interessante constitutionele beschouwingen over twee aspecten van de rol van de Raad 
van Advies in het wetgevingsproces. Dit betreft het opnieuw horen van de Raad bij  
ingrijpende wijzigingen en de openbaarmaking van de adviezen van de Raad. 

Wederom horen van de Raad bij ingrijpende wijzingen
Op grond van de Staatsregeling en de Landsverordening Raad van Advies wordt de 
Raad (onder meer) geconsulteerd over alle ontwerpen van landsverordeningen en  
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen.3  Deze adviesfunctie wordt uitgehold 
indien een ontwerp van landsverordening of landsbesluit, houdende algemene  
maatregelen, sterk wordt gewijzigd nadat de Raad daarover heeft geadviseerd en de 
gewijzigde versie verder in procedure wordt gebracht. Daarom geldt de regel dat, als 
de Raad van Advies al gehoord is over een ontwerp voor een wettelijke regeling en 
er nadien ingrijpende wijzigingen worden aangebracht die niet het gevolg zijn van het  
advies van de Raad, de Raad over deze wijzigingen wordt gehoord.4  Hierna wordt  
kortheidshalve gesproken over de “wijzigingsregel”. 

De wijzigingsregel werd door de Ombudsman ingeroepen in de zaak van de  
Landsverordening Integriteitskamer. Het Constitutioneel Hof overweegt in dat kader  
allereerst dat hij bevoegd is om de wijze van totstandkoming van wetgeving te toetsen, 
en dat de wijzigingsregel daaronder valt. Vervolgens merkt het Constitutioneel Hof over 
deze regel op: 

Dit citaat biedt niet alleen inzicht in de achterliggende gedachtegang van de  
wijzigingsregel, maar geeft ook enig houvast voor de vraag wanneer voldaan is aan 
het criterium van een ingrijpende wijziging. Daarvan is in elk geval sprake wanneer de  
wijziging betrekking heeft op wezenlijke onderdelen van de besluitvorming van een  
regeling.

1.    Zaaknr. 2015/1.  
2.    Landsverordening van de 21ste augustus 2015 tot instelling van de Integriteitskamer, AB 2015, no. 18. 
3.    Artikel 69 Staatsregeling en artikel 13 Landsverordening Raad van Advies.
4.    Dit volgt uit de systematiek van artikelen 69 Staatsregeling en artikel 13 Landsverordening Raad van Advies. Dit wordt ook bevestigd in de        
       memorie van toelichting bij de Staatsregeling, p. 80-81 en in het Draaiboek voor de totstandkoming van wet- en regelgeving van Sint Maarten,                                   
       versie 1.1, p. 15.  
5.    Constitutioneel Hof van Sint Maarten 7 juli 2016, zaaknr. 2015/1, rechtsoverweging 4.2.
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“Waar het in de kern om gaat is dat de Staatsregeling groot belang hecht aan 
de rol van de Raad van Advies en diens participatie in het wetgevingsproces, 

met het oog op de noodzakelijke rechtsstatelijke deskundigheid en bestuurlijke 
bedachtzaamheid in dat proces. Niet voor niets waarborgt de Staatsregeling 

de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Raad van Advies als een Hoog 
College van Staat. Waar het belang van de Raad van Advies met name gelegen 
is in het verhogen van de kwaliteit van de wetgeving en het wetgevingsproces, 

dient de Raad daarbij in beginsel bij de wezenlijke onderdelen van de beslu-
itvorming – voorzover dringende redenen zich daartegen niet verzetten – be-

trokken te zijn.” 5



Het Hof toetst in de uitspraak vervolgens of de regering zich bij de totstandkoming van 
de Landsverordening Integriteitskamer aan de wijzigingsregel heeft gehouden. Het Hof 
komt op grond van de volgende overwegingen tot de conclusie dat dit niet het geval is:

Uit dit citaat volgt dat de wijzigingsregel in elk geval aan de orde is indien bij een  
wettelijke regeling de verhouding tussen effectiviteit, rechtsbescherming en toezicht 
fundamentele wijzigingen ondergaat. Gesteld kan worden dat dat dit wezenlijke  
onderdelen zijn van een wettelijke regeling en dat daarom een wijziging hiervan,  
aangebracht nadat de Raad van Advies zich hierover heeft uitgesproken, opnieuw aan 
de Raad moet worden voorgelegd. Daarnaast wordt door het Constitutioneel Hof de 
omstandigheid meegewogen dat sprake is van een nieuwe institutie die elders in het 
Koninkrijk niet bestaat. Hieruit volgt dat het Constitutioneel Hof bij de toetsing aan de 
wijzigingsregel ook rekening houdt met eventuele precedenten (binnen de rechtsorde 
van het Koninkrijk), waarbij zonder precedent de wijzigingsregel eerder in beeld komt. 
Tot besluit slaat het Constitutioneel Hof acht op de omstandigheid dat de regeling  
gepaard kan gaan met ingrijpende inbreuken op grondrechten. Hieruit kan worden  
afgeleid dat als met een wijziging mogelijk grondrechten worden geschonden, de 
Raad van Advies opnieuw dient te worden gehoord. Deze rechtsoverwegingen bieden,  
afzonderlijk en in onderlinge samenhang beschouwd, meer inzicht over de inhoud en 
toepassing van de wijzigingsregel.

6.   Constitutioneel Hof van Sint Maarten 7 juli 2016, zaaknr. 2015/1, rechtsoverweging 4.6.
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“Het Hof is van oordeel dat in de loop van het wetgevingsproces de  
verhouding tussen effectiviteit, rechtsbescherming en toezicht zodanige 
fundamentele wijzigingen heeft ondergaan ten opzichte van het aan de 
Raad van Advies voorgelegde initiële ontwerp (…) dat nader advies van 
de Raad van Advies zonder meer was aangewezen. Dat geldt te meer, 

nu sprake is van een nieuwe institutie – de Integriteitskamer – die elders 
in het Koninkrijk nog geen ingang heeft gevonden. Bovendien kan deze 
regeling gepaard gaan met ingrijpende inbreuken op grondrechten.”6



 
De openbaarmaking van de adviezen van de Raad
De adviezen van de Raad van Advies zijn niet van meet af aan beschikbaar voor het  
brede publiek. Dit komt omdat de Landsverordening openbaarheid van bestuur, meer in 
het bijzonder artikel 10, over de openbaarmaking van de adviezen van de Raad regels 
stelt. Deze bepaling bevat onder meer normen over de termijnen voor openbaarmaking 
en regelt dat de Minister van Algemene Zaken het bevoegde orgaan is om de adviezen 
van de Raad te openbaren. 

Het artikel regelt niet expliciet dat ook de aan de Raad voorgelegde ontwerpen 
van regelgeving openbaar gemaakt dienen te worden. Artikel 9, eerste lid, van de  
Landsverordening openbaarheid van bestuur voorziet wel in een dergelijke verplichting 
voor niet-ambtelijke adviescommissies, maar deze bepaling is niet van overeenkomstige 
toepassing verklaard op de Raad van Advies.7  Hierdoor bevat deze landsverordening  
geen expliciete verplichting tot openbaarmaking van de aan de Raad voorgelegde  
ontwerpen van regelgeving. De praktijk tot aan de uitspraak was dat deze ontwerpen 
niet openbaar werden gemaakt. 

Deze praktijk was een van de punten van geschil in de zaak bij het Constitutioneel Hof. 
De Ombudsman wenste het ontwerp van landsverordening in te zien voor toetsing aan 
de wijzigingsregel en om het advies van de Raad volledig te kunnen doorgronden. De 
regering had dit ontwerp echter als geheim stuk aangemerkt en pas in de rechterlijke 
procedure aan de Ombudsman en het Hof verstrekt. Vanwege dit geschilpunt heeft het 
Constitutioneel Hof zich uitgesproken over de praktijk van het niet openbaren van de 
aan de Raad voorgelegde ontwerpen van landsverordening. Het Hof merkt hierover op: 

Het Constitutioneel Hof maakt hiermee duidelijk dat ontwerpen van landsverordening 
die aan de Raad van Advies voorgelegd worden, openbaar gemaakt moeten worden. 
Het democratiebeginsel en de daarmee samenhangende eis van transparantie van het 
wetgevingsproces nopen daartoe. Ook is de beschikking tot deze ontwerpen van belang 
om de adviezen van de Raad van Advies goed te kunnen doorgronden. De adviezen 
zijn immers gebaseerd op deze ontwerpen en om de adviezen dan volledig te kunnen  
begrijpen dienen ze in samenhang met de ontwerpen te worden gelezen.  

7.   In tegenstelling tot de leden 2 en 3 van artikel 9 die in artikel 10, derde lid, van de Landsverordening openbaarheid van bestuur wél op de Raad           
      van Advies van toepassing worden verklaard.
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“Ook brengt het in de Staatsregeling verankerde 
democratiebeginsel met zich dat het wetgevingsproces 

transparant dient te zijn. Die eis geldt in het bijzonder ten 
behoeve van de volksvertegenwoordiging, de Staten. De in Sint 

Maarten bestaande wetgevingspraktijk, waarbij een door de 
regering aan de Raad van Advies voorgelegde 

ontwerplandsverordening niet openbaar gemaakt wordt en dus 
niet kenbaar is voor onder meer de Staten is daarmee onverenig-

baar en in strijd met de geest van de artikelen 69 en 84 van de 
Staatsregeling. Zij kan dan ook niet worden  

gehandhaafd.”



Het ligt voor de hand om de ontwerpen van landsverordening die aan de Raad worden 
voorgelegd openbaar te maken op het moment dat de adviezen van de Raad over 
deze ontwerpen publiek worden. Deze adviezen worden gelijktijdig met de indiening 
van het (definitieve) ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatiefnemers 
openbaar gemaakt.8 Dit betekent ook dat ontwerpen van landsverordeningen die aan 
de Raad zijn voorgelegd, maar die uiteindelijk niet bij de Staten worden ingediend, niet 
openbaar gemaakt hoeven te worden. Dit is in lijn met de uitspraak van het Constitu-
tioneel Hof omdat dergelijke ontwerpen zich dan nog in een vroegtijdig stadium van 
het wetgevingsprocedure bevinden en de Staten als orgaan dan nog niet betrokken is 
in het wetgevingsproces.

Conclusie
De uitspraak van het Constitutioneel Hof inzake de Landsverordening Integriteitskamer 
biedt interessante beschouwingen over twee aspecten van de rol van de Raad van Ad-
vies in het wetgevingsproces. 

Wat betreft het opnieuw horen van de Raad bij ingrijpende wijzigingen maakt het Con-
stitutioneel Hof duidelijk dat hiertoe een verplichting is indien de wijziging betrekking 
heeft op wezenlijke onderdelen van de besluitvorming van een regeling. Een wijziging 
van de verhouding tussen effectiviteit, rechtsbescherming en toezicht van een regeling 
valt hier in elk geval onder. Ook betrekt het Hof voor de toepasselijkheid van de wijzig-
ingsregel uitdrukkelijk de factor dat de wijziging ziet op een onderwerp dat geen prec-
edent kent binnen het Koninkrijk en de omstandigheid dat met de wijziging inbreuk 
gemaakt kan worden op grondrechten. 

Ten aanzien van de openbaarmaking van de adviezen van de Raad wordt door het Con-
stitutioneel Hof duidelijk gemaakt dat ook de aan de Raad voorgelegde ontwerpen van 
landsverordening zelf openbaar gemaakt moeten worden. Dit vereist het democratie-
beginsel en de daarmee samenhangende eis van transparantie van het wetgevingspro-
ces. Dit betekent dat de praktijk van voorheen, waarbij deze ontwerpen niet openbaar 
gemaakt werden, niet langer kan standhouden.

8.     Artikel 10, tweede lid, Landsverordening openbaarheid van bestuur. 
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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 2016 
Lid Nevenactiviteiten 

Mevrouw mr. drs. Mavis Brooks-Salmon 

(Vicevoorzitter, tevens lid) 

- Directeur Katholieke kinderkoor 

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 Commis-
sarissen van de Windard Islands 
Bank N.V. 

- Lid van de Raad van Commis-
sarissen 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. 

De heer Louis Duzanson (Lid) -  

Mevrouw Marcella Hazel (Lid) - Officiële vertaler d.m.v. Federaal 
besluit 

- Adviseur van de Community Council 
te  

- Reward. 
De heer mr. Rik Bergman  
(Buitengewoon lid) 

- Partner bij BSZE Advocaten/ 
Belastingadviseurs te Sint Maarten 

- Bestuurslid van de University of       
Sint Martin 

- Bestuurslid van de Parkinson’s 
Foundation Sint Maarten. 

- Lid van de Raad van Toezicht op de 
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Advocatuur Sint Maarten 
- Lid van de Orde van Advocaten        

Sint Maarten 
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  

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 
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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: integriteit1, deugdelijkheid2 en rechtvaardigheid.3 

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 I 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 het 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.  
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 II besproken. 
 

                                                
1 Onder integriteit wordt verstaan: het zich houden aan de wetgeving omdat men er zelf van overtuigd is dat dat de juiste 
2 Onder deugdelijkheid wordt verstaan: het goed gefundeerd zijn. 
3 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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I. 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 
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 ene 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:  
− 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. 
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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 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.  

 
II. 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. 
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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 

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. 
 
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.  
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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. 

 
10. Opstellen van het advies 
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.  
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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  
	

Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Sint Maarten 
Drs. E.B. Holiday 
Falcon Drive # 3 
Harbour View 
Sint Maarten 
 
 
RvA no. SM/01-16-OA 

 
 
Onderwerp: Ongevraagd advies ex artikel 14, tweede lid, Landsverordening Raad van 

Advies, inzake de beslechting van geschillen tussen het Koninkrijk en de 
Landen. 

Advies: Behandeld in de vergadering van de Raad d.d. 7 juni 2016 en de vaststelling 
hiervan in de vergadering van de Raad d.d. 7 juni 2016. 

 
De Raad is van oordeel dat artikel 12a van het Statuut als doel heeft een 
onafhankelijke instantie bevoegd te maken om de bevoegdheidsgeschillen die 
tussen het Koninkrijk en één of meer Caribische landen kunnen rijzen op een 
voor alle Landen bevredigende manier tot een oplossing te brengen. Juist 
vanwege de samenval van Nederlandse en Koninkrijksinstellingen moet die 
conflictbeslechting ver weg blijven van de betrokken regeringen, waaronder 
de Koninkrijksregering en in handen worden gegeven van een onafhankelijke 
rechterlijke instantie. Kroonberoep, ook in de verzwaarde vorm voldoet niet 
aan de uitgangspunten zoals die – ook door de regering van het Koninkrijk – 
bij de invoering van artikel 12a van het Statuut in 2010 zijn omarmd. De 
procedure van Kroonberoep is naar het oordeel van de Raad geen procedure 
waarin geschillen over de interpretatie van het Statuut door een 
onafhankelijke geschillenbeslechter worden beslecht.  

1. Aanleiding voor dit advies4   
 

Tijdens het overleg van de Raden van Advies van Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten, dat op 22 april 2016 plaatsvond in Oranjestad, is diepgaand van 
gedachten gewisseld over een aantal constitutionele aspecten van 
samenwerking, toezicht en conflictbeslechting in het Koninkrijk. Deze 
staatsrechtelijke aspecten kunnen enerzijds worden bekeken vanuit de 
regelingen die gelden voor het financiële toezicht, anderzijds hebben de 
onderliggende vragen een veel bredere betekenis. Dat blijkt alleen al uit het 
feit dat de conflictvoorziening die voor het financiële toezicht is getroffen – het 

                                                
4 Het onderhavige advies is gebaseerd op het preadvies ‘Samenwerking en toezicht in het Koninkrijk der Nederlanden: een 
verkenning van constitutionele grenzen’ dat ten behoeve van het Caribisch Radenoverleg op verzoek van de Raad van Advies 
van Aruba is opgesteld door prof. mr. D.J. Elzinga, prof. mr. H.G. Hoogers en dr. P. Kingma, verbonden aan de Rijksuniversiteit 
Groningen/Stichting voor Beleidsanalyse en Bestuursondersteuning en de uitkomsten van het debat dat de Caribische Raden 
op 22 april 2016 ter zake hebben gevoerd. 
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zogenaamde versterkte Kroonberoep – uit zou kunnen groeien tot een veel 
bredere conflictregeling.  

Omdat een debat over een bredere conflictenregeling ex artikel 12a van het 
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (het Statuut) op stapel staat, 
hebben de Caribische Raden van Advies in Oranjestad besloten hun 
respectievelijke regeringen en (waar wettelijk mogelijk) 
volksvertegenwoordigingen te adviseren over een aantal constitutionele 
aspecten hiervan.  

Vanwege het feit dat er op de genoemde bijeenkomst in Oranjestad een 
vergaande vorm van consensus kon worden bereikt over de juridische 
inbedding van een geschillenregeling, hebben de Raden van Advies van 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten tevens besloten ter zake een gelijkluidend 
advies eigener beweging op dit onderdeel uit te brengen. Het onderhavige 
advies strekt mede daartoe. 

Het advies is als volgt opgebouwd. In de tweede paragraaf wordt betoogd dat 
vooral artikel 43 van het Statuut een zelfstandige bron van problemen vormt. 
In paragraaf 3 wordt aannemelijk gemaakt dat het debat over een 
onafhankelijke geschillenbeslechting van fundamentele betekenis is voor de 
houdbaarheid van het statutaire Koninkrijk. Het bevat het oordeel dat door de 
Raden van Advies van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, wordt gedeeld, 
namelijk dat uit moet worden gekeken naar een onafhankelijke rechterlijke 
instantie die juridische geschillen over de uitleg van het Statuut kan 
beslechten. Juist een dergelijke instantie kan de incongruenties uit het Statuut 
corrigeren en de opmaat vormen voor meer evenwichtige verhoudingen in het 
Koninkrijk. 

2. Artikel 43 Statuut als zelfstandige bron van problemen 
 

In tegenstelling tot de concreet omschreven Koninkrijksbevoegdheden in 
artikel 3 Statuut, gaat het in artikel 43, tweede lid, Statuut niet om een 
concreet afgebakend terrein of onderwerp van overheidsbestuur, maar om 
een algemene verwezenlijking van de beginselen van de democratische 
rechtsstaat.5 Het zijn de autonome landen van het Koninkrijk die op basis van 
het eerste lid primair de verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen om de 
fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de 
deugdelijkheid van het bestuur voor hun inwoners te verwezenlijken. Het 
Koninkrijk krijgt in het tweede lid een waarborgfunctie toebedeeld: mochten de 
landen hier structureel niet of niet voldoende in slagen, dan pas is er plaats 
voor mogelijk optreden vanuit het Koninkrijk.  

Volgens artikel 41, eerste lid, Statuut is de manier waarop de landen hun 
eigen staat inrichten geen Koninkrijksaangelegenheid, maar een 
landsaangelegenheid.6 Wel heeft het Koninkrijk hier zowel een preventieve als 
een repressieve toezichthoudende taak. Deze staatsinrichting vindt, volgens 

                                                
5 C. Borman, Het Statuut voor het Koninkrijk, 3e druk, Deventer, 2012, pag. 80. 
6 Artikel 41, eerste lid, Statuut: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten behartigen zelfstandig hun eigen 
aangelegenheden. Lid 2: De belangen van het Koninkrijk zijn mede een voorwerp van zorg voor de landen.  



 

 
JAARVERSLAG 2016 

 

artikel 42, eerste lid, Statuut, voor Nederland zijn regeling in de Grondwet en 
voor de andere Landen in hun eigen Staatsregelingen.7  

Het eerste lid van artikel 43 bepaalt dat alle landen de verantwoordelijkheid 
hebben om de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de 
rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur te verwezenlijken. Het 
Statuut somt hier de randvoorwaarden op die het fundament dienen te 
vormen voor de landsconstituties om te kunnen voldoen aan de kernwaarden 
van de democratische rechtsstaat. Het tweede lid van artikel 43 geeft het 
Koninkrijk vervolgens de taak om te waarborgen dat deze kernwaarden ook 
daadwerkelijk verwezenlijkt worden. Om deze waarborgtaak uit te oefenen 
geeft paragraaf 4 van het Statuut de Koninkrijksregering een aantal 
instrumenten in handen om hier preventief en repressief op toe te zien. Dit 
instrumentarium is vanzelfsprekend ingericht overeenkomstig de 
waarborgstellende taak van het toezichthoudende orgaan.  

Daar nadrukkelijk de verwezenlijking van deze fundamentele kernwaarden 
van de democratische rechtsstaat, volgens artikel 43, eerste lid bij de Landen 
ligt, kan men reeds uit deze logica afleiden dat het hier preventief om kader 
stellende en repressief om ultimum remedium-bevoegdheden gaat. De 
landsorganen dienen er in de eerste plaats zelf door middel van een systeem 
van checks and balances voor te zorgen dat de inwoners van de landen 
bestuurd worden volgens deze kernwaarden. Dit betekent dat wanneer één 
van de landsorganen de regels volgens de eigen Staatsregeling niet in acht 
neemt en daardoor bij zijn taakuitoefening mogelijk de fundamentele rechten 
en vrijheden van zijn inwoners ontoelaatbaar beperkt, de rechtszekerheid 
aantast of dat er sprake is van ondemocratisch en onrechtmatig bestuur, als 
eerste de andere landsorganen aan zet zijn en de taak hebben om deze 
ontoelaatbare situatie te corrigeren.  

De regering, de Staten, de Gouverneur, de Raad van Advies, de Rekenkamer 
(, de Ombudsman, als die in Aruba wordt ingesteld) en de rechterlijke macht 
dienen elkaar scherp te houden en bij eventuele verkeerd genomen afslagen 
elkaar weer terug op het goede pad te brengen. Alvorens er sprake kan zijn 
van enige bemoeienis vanuit het Koninkrijk dienen de eigen organen ook de 
tijd te krijgen om dit verloren gegane evenwicht weer te herstellen.  

Het bepaalde in artikel 44 (de eerste bepaling die een concrete bevoegdheid 
in handen van de Koninkrijksregering legt ter uitvoering van artikel 43, tweede 
lid) heeft de functie om preventief ervoor te zorgen dat deze organen aan de 
voorwaarden blijven voldoen om hen in staat te stellen deze controlerende en 
bijsturende taak blijvend uit te kunnen voeren.8 Pas wanneer de eigen 

                                                
7 Artikel 42, eerste lid, Statuut: In het Koninkrijk vindt de staatsinrichting van Nederland regeling in de Grondwet, die van Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten in de Staatsregelingen van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten. Lid 2: De Staatsregelingen van 
Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten worden vastgesteld bij landsverordening. Elk voorstel tot verandering van de 
Staatsregeling wijst de voorgestelde verandering uitdrukkelijk aan. Het vertegenwoordigende lichaam kan het ontwerp van een 
zodanige landsverordening niet aannemen dan met twee derden der uitgebrachte stemmen. 
8 Artikel 44, eerste lid, Statuut: Een landsverordening tot wijziging van de Staatsregeling voor wat betreft: a. de artikelen, 
betrekking hebbende op de fundamentele menselijke rechten en vrijheden; b. de bepalingen, betrekking hebbende op de 
bevoegdheden van de Gouverneur; c. de artikelen, betrekking hebbende op de bevoegdheden van de vertegenwoordigende 
lichamen van de landen; d. de artikelen, betrekking hebbende op de rechtspraak, wordt overgelegd aan de regering van het 
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landsorganen er blijvend niet in slagen om de fundamentele rechten en 
vrijheden te garanderen is er plaats en ruimte voor het Koninkrijk om 
repressief in te grijpen en van bovenaf maatregelen op te leggen die de 
landsorganen dwingend weer de juiste richting op kunnen sturen. 

Vanuit dat perspectief is het ook niet opmerkelijk te noemen dat het 
repressieve instrumentarium dat de Koninkrijksregering ter beschikking staat 
om structureel ondeugdelijk bestuur bij te sturen, vergaand ingrijpt in de eigen 
autonomie van de Landen.  

Artikel 50 Statuut behelst de schorsings- en vernietigingsbevoegdheid van de 
Koninkrijksregering als wetgevende of bestuurlijke maatregelen in één van de 
Caribische landen in strijd is met het Statuut, een internationale regeling, een 
rijkswet of een algemene maatregel van rijksbestuur (amvrb).  

Artikel 51 Statuut is de figuurlijke stok achter de deur als de landen 
verplichtingen die voortvloeien uit het Statuut, een internationale regeling, een 
rijkswet of een amvrb verzuimen na te komen en maakt de Rijksregering 
bevoegd om bij amvrb een voorziening te treffen die nakoming van de 
verplichting afdwingt.  

Door in het Statuut aan de Koninkrijksregering uitsluitend deze verstrekkende 
bevoegdheden tot ingrijpen te geven, wordt bewerkstelligd dat de ruimte die 
nodig is voor het handen en voeten geven aan de autonome taakstelling van 
artikel 43, eerste lid, niet te snel ingeperkt wordt door een te gemakkelijk 
ingrijpen of overschaduwen van bovenaf. Niet voor niets is in de officiële 
toelichting bij artikel 43 opgenomen dat voor de overzeese landen niet 
dezelfde maatstaven gelden bij de verwezenlijking van de hierin genoemde 
waarden als voor Nederland. Dit brengt het risico met zich om vanuit de eigen 
maatstaven te reageren en op basis daarvan de autonome ruimte van de 
Caribische landsorganen te snel in te perken.  

In het jaar 2014 deden een aantal gevallen van gebruik van de bevoegdheid 
van artikel 43, tweede lid, van het Statuut zich voor die door de landen van 
het Caribische deel van het Koninkrijk als omstreden werden beschouwd. Als 
voorbeeld kan worden genoemd 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 totdat onderzoek is gedaan 
naar de benoembaarheid van de voorgedragen kandidaat-ministers, 
kandidaat-Minister-President en kandidaat-Gevolmachtigde Minister.9 Deze 

                                                                                                                                                  
Koninkrijk. Zij treedt niet in werking dan nadat de regering van het Koninkrijk haar instemming hiermede heeft betuigd. Lid 2: 
Een ontwerp-landsverordening betreffende de voorgaande bepalingen wordt niet aan het vertegenwoordigende lichaam 
aangeboden, noch bij een initiatiefontwerp door dit lichaam in onderzoek genomen dan nadat het gevoelen der regering van 
het Koninkrijk is ingewonnen.  

9 Zie in dit verband de volgende adviezen van de Raden van Advies:  
- Raad van Advies van Sint Maarten: advies van de Raad van Advies van Sint Maarten d.d. 2 december 2014, RvA no. SM/03-
14-DIV over het verzoek om advies omtrent het Koninklijk besluit van 17 oktober 2014, houdende aanwijzing aan de 
Gouverneur van Sint Maarten tot het aanhouden van de vaststelling van de landsbesluiten tot benoeming van ministers en de 
Minister-President totdat onderzoek is gedaan naar de benoembaarheid van de voorgedragen kandidaat-ministers, kandidaat-
Minister-President en kandidaat-Gevolmachtigde Minister. 
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aanwijzing vond haar grondslag, behalve in artikel 43, tweede lid, ook in 
artikel 15 van het Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten. 

De Tweede Kamer heeft de Afdeling advisering van de Raad van State 
verzocht om voorlichting over de reikwijdte van artikel 43, tweede lid in relatie 
tot het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het 
Caribische deel van het Koninkrijk.10 De directe aanleiding voor het verzoek is 
de aanwijzing die de Rijksministerraad op 11 juli 2014 heeft gegeven aan de 
Gouverneur van Aruba met betrekking tot de begroting van het Land Aruba 
voor het jaar 2014. Bij de formulering van de voorlichtingsvragen is ook 
gebruik gemaakt van suggesties vanuit de Staten van Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten. 

De Raad van State komt tot een genuanceerd oordeel over de mogelijkheden 
die artikel 43, tweede lid biedt. Enerzijds constateert de Raad van State dat er 
aanleiding toe is om de bepaling niet meer op dezelfde beperkte wijze uit te 
leggen als de Statuutgever in 1954 voor ogen stond: “Uit de toelichting komt 
naar voren dat de waarborgfunctie van het Koninkrijk als bedoeld in artikel 43, 
tweede lid, Statuut destijds vooral bedoeld was als stok achter de deur die 
alleen in uitzonderlijke omstandigheden gebruikt zou moeten worden. Dit blijkt 
ook uit de beperkte wettelijke instrumenten die het Statuut aan het Koninkrijk 
ter beschikking stelt om deze taak uit te oefenen. Tegelijk is het niet zo dat de 
rol van het Koninkrijk ter zake van de waarborging van fundamentele rechten 
en vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur zich beperkt tot 
ingrijpen pas nadat in een land een zodanige stelselmatige en diepgaande 
inbreuk op bedoelde waarden is ontstaan dat sprake is van een onhoudbare 
situatie. Een dergelijke uitleg van artikel 43, tweede lid van het Statuut zou 
afbreuk doen aan het beoogde resultaat van de waarborgfunctie. Het begrip 
waarborgen impliceert dat het beoogde resultaat behouden blijft en niet dat 
‘men de put pas mag dempen als het kalf verdronken is.’  

Een adequate toepassing van artikel 43, tweede lid, brengt met zich dat ook 
maatregelen kunnen worden genomen die in een reeds verslechterende 
situatie beogen te voorkomen dat deze uitmondt in een onhoudbare toestand. 
Bovendien is het risico van afwachten totdat een zodanig onhoudbare situatie 
is ontstaan, dat dan een verdergaande inbreuk op de autonomie der landen 
noodzakelijk is om de situatie te herstellen. In dat geval zal gebruik moeten 
worden gemaakt van het vergaande middel van artikel 51 Statuut 
(taakwaarneming), terwijl bij optreden in een eerder stadium veelal met 
lichtere juridische middelen had kunnen worden volstaan.” Dit heeft in 
belangrijke mate van doen met een veranderende internationale context: 

                                                                                                                                                  
- Raad van Advies van Aruba: advies van de Raad van Advies van Aruba d.d. 2 oktober 2014, RvA 142-14 over de 
ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het 
Land voor het dienstjaar 2014. Vindplaats: www.rva.aw  

- Raad van Advies van Curaçao: advies van de Raad van Advies van Curaçao d.d. 6 mei 2015, RvA no. RA/40-14-DIV over de 
vraag of de artikelen 15 en 21 van het Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten als wettelijke grondslag kunnen dienen 
voor het geven van een aanwijzing bij koninklijk besluit aan de Gouverneur van Sint Maarten. 

10 Raad van State van het Koninkrijk, Advies W04.15.0112/I/Vo van 17 september 2015. 



 

 
JAARVERSLAG 2016 

 

“Voor alle landen van het Koninkrijk geldt derhalve dat, ook op de terreinen 
waarop zij in principe autonoom zijn, steeds vaker de internationale context 
tot beperking van mogelijkheden en bevoegdheden leidt. (…) Het voorgaande 
werkt door in de invulling van de aangelegenheden die in artikel 43 van het 
Statuut worden geregeld. De context waarin de uitgangspunten inzake 
fundamentele menselijke rechten en vrijheden, rechtszekerheid en 
deugdelijkheid van bestuur moeten worden uitgelegd, is sinds de 
totstandkoming van het Statuut immers sterk gewijzigd. (…) Met name de 
toename van het aantal mensenrechtenverdragen heeft het begrip 
‘fundamentele menselijke rechten en vrijheden’ als bedoeld in artikel 43 een 
aanzienlijk nauwkeuriger en soms ook ruimere betekenis gekregen, mede 
door uitspraken en opinies van internationale rechtsprekende en 
toezichthoudende organen waarin deze bepalingen concreet worden 
uitgelegd. Ook met betrekking tot de deugdelijkheid van bestuur heeft een 
dergelijke ontwikkeling plaatsgevonden. In de eerste decennia na de 
totstandkoming van het Statuut was hiervoor weinig aandacht. 
Langzamerhand kreeg dit uitgangspunt een prominentere rol. In de aanloop 
naar de staatkundige hervormingen is in verschillende Akkoorden, verslagen 
van Ronde Tafel Conferenties en beleidsstukken naar algemene 
uitgangspunten van deugdelijk bestuur verwezen. Hierbij werd onder meer 
gesteld dat deugdelijkheid van bestuur wordt bereikt door het creëren van 
checks and balances en het waarborgen van een slagvaardig en adequaat 
functioneren van de overheid. Daarbij is ook als uitgangspunt aanvaard dat de 
staatsorganen die politiek worden aangestuurd, beveiligd moeten worden 
tegen corruptie, nepotisme en cliëntelisme. Voor het waarborgen van 
handhaving van deugdelijk bestuur in deze zin zijn ook aanknopingspunten te 
vinden in de internationale verdragen waaraan het Koninkrijk gebonden is. 
Deze verdragen vereisen niet alleen herstel na verdragsschendingen, maar 
ook – en bij voorkeur – het voorkomen van dergelijke schendingen. Deze 
veranderde internationale context, waarbij de inhoud van de 
aangelegenheden die worden genoemd in artikel 43 van het Statuut is 
verdiept en nader ingevuld, leidt er daarmee toe dat sneller dan in het 
verleden de vraag kan rijzen of er sprake is van een zodanige situatie in één 
van de landen dat het toepassen van de waarborgfunctie noodzakelijk is.”  

Anderzijds geldt echter ook dat dit er niet toe mag leiden, aldus de Raad van 
State, dat artikel 43, tweede lid een soort van catch-all bevoegdheid wordt: 
“Hierbij is evenwel van belang om te benadrukken dat de in artikel 43 
verankerde waarborgfunctie niet is bedoeld als instrument van het land 
Nederland om beleidsmatig toezicht te houden op het bestuur van de andere 
landen van het Koninkrijk. Een beroep op de waarborgfunctie in het geval dat 
Nederland het niet eens is met het beleid in een ander land staat haaks op de 
in artikel 3 van het Statuut gewaarborgde autonomie van elke van de landen. 
(…) Evenmin biedt artikel 43, tweede lid, een grondslag voor enige vorm van 
generiek preventief toezicht.” Daaraan koppelt de Raad van State de 
principiële gedachte dat aan een ruimere toepassing van artikel 43 lid 2 niet 
een ruimere toekenning van bevoegdheden gekoppeld mag worden. Anders 
gezegd: dat er aanleiding is om artikel 43 vaker toe te passen brengt niet met 
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zich dat bij die toepassing andere bevoegdheden ingezet kunnen worden dan 
die het Statuut of de Rijkswet toekent. De Raad van State past dit inzicht ook 
concreet toe op het gebruik van artikel 15 van het Reglement voor de 
Gouverneur. De Raad wijst er op dat artikel 15 van het Reglement erin 
voorziet dat aan de Gouverneur een aanwijzing kan worden gegeven 
‘overeenkomstig de bepalingen van dit reglement’. Daaruit volgt, aldus de 
Raad van State, dat de aanwijzingen betrekking moeten hebben op een van 
de bevoegdheden die de Gouverneur uit kracht van het Reglement heeft11: 
ten aanzien van de bevoegdheid om een Landsverordening of landsbesluit 
niet te bekrachtigen geldt dus dat het initiatief daarvoor bij de Gouverneur zelf 
dient te liggen, die dit voornemen meldt aan de regering van het Koninkrijk, 
want dat ligt besloten in artikel 21 van het Reglement. Artikel 43, lid 2 kan er 
niet toe dienen, aldus de Raad van State, om buiten het bepaalde in het 
Reglement om nieuwe bevoegdheden voor de regering van het Koninkrijk of 
nieuwe verplichtingen voor de Gouverneur of (andere) Landsorganen in het 
leven te roepen: “met een aanwijzing kunnen derhalve geen nieuwe 
bevoegdheden voor de Gouverneur als Rijksorgaan buiten het RvG om 
worden geschapen. De landsorganen kunnen ook niet worden verplicht mee 
te werken ten behoeve van de uitoefening van bevoegdheden van de 
Gouverneur die verder zouden reiken dan het RvG. Dit blijkt uit artikel 24 
RvG, welke bepaling de plicht voor de landsorganen om medewerking te 
verlenen aan de Gouverneur begrenst tot de uitoefening van ‘de hem in het 
reglement toegekende bevoegdheden’. Evenmin kunnen via een aanwijzing 
de voor landsorganen geldende wettelijke plichten en beperkingen worden 
doorbroken, noch kunnen daarmee hun bevoegdheden doorkruist worden. 
Voor zover een aanwijzing dit wel zou doen, dient de Gouverneur daaraan 
geen uitvoering te geven. In geval van een aanwijzing die de bevoegdheid 
van de Rijksregering mogelijk te buiten kan gaan, is de Gouverneur, mede 
gelet op artikel 25 van het RvG, verplicht om te beoordelen of dit het geval is 
en aan welke delen van die aanwijzing hij geen uitvoering kan geven. Alleen 
al om die reden is het van groot belang dat de Rijksministerraad bij het geven 
van een aanwijzing de bevoegdheidsverdeling tussen de landen en het 
Koninkrijk respecteert en steeds beziet of de Gouverneur ook zonder 
aanwijzing hetzelfde kan bereiken. (…) Zou de Koninkrijksregering mogelijk 
op basis van de bevindingen en aanbevelingen van de Gouverneur willen 
overgaan tot repressieve maatregelen, dan is daarvoor een afzonderlijke, 
buiten het RvG gelegen basis in een algemene maatregel van rijksbestuur op 
grond van artikel 51 van het Statuut vereist. Dat geldt a fortiori als de 
Koninkrijksregering landsrecht en -bevoegdheden opzij wil zetten.” 

Deze uitleg van de Raad van State is betekenisvol en biedt op zich zelf 
genomen een adequaat beoordelingskader. Op enkele belangrijke onderdelen 
zou de analyse van de Raad van State nog kunnen worden aangevuld. Dat 
betreft in de eerste plaats de selectiviteit van deze waarborgfunctie. Is 

                                                
11 De Raad van Advies Sint Maarten had dit al eerder gesteld in zijn advies van 2 december 2014, RvA no. SM/03-14-DIV. 
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Nederland nu ook aan de normen van artikel 43 Statuut gebonden? Dat is 
zeker het geval, maar artikel 43 en ook de interventiemogelijkheid van artikel 
50 Statuut worden nooit op Nederland toegepast. De oorzaak daarvan is dat 
het toezicht uit artikel 50 van het Statuut niet geldt voor Nederland, maar 
alleen voor de Caribische landen. Artikel 50, tweede lid formuleert dat het 
toezicht in Nederland nationaal moet worden georganiseerd en dat daarvoor 
geen Koninkrijkstoezicht voorhanden kan zijn en wel omdat de regering van 
het Koninkrijk samenvalt met de regering van Nederland. Wel werd daar 
destijds bij gezegd dat de gevolmachtigde ministers in de Koninkrijksregering 
er op aan kunnen dringen dat ook Nederland zich houdt aan de genoemde 
normen. In de praktijk komt het daar niet van, want een gevolmachtigd 
minister zal niet erg serieus worden genomen indien hij dergelijke kwesties 
probeert te agenderen. De aanwezige mogelijkheid uit de toelichting werd 
destijds opgeschreven om in ieder geval de schijn op te houden dat de landen 
in het Koninkrijk zich in een positie van gelijkwaardigheid bevinden.  

In de praktijk is daar op dit punt geen sprake van. Het Koninkrijkstoezicht op 
basis van de artikelen 43 en 50 Statuut is derhalve naar norm en feit selectief. 
Deze selectiviteit legt druk op deze waarborgfunctie. En daarbij gaat het dan 
niet alleen om de openheid van de normen – wat is bijvoorbeeld precies 
deugdelijk bestuur? - maar vooral om de algemene aanwezigheid van een 
statutaire grondslag om zich in te laten met democratie, rechtsstaat en 
bestuur in het Caribisch gebied. In de meeste gevallen leidt die bemoeienis 
niet tot daadwerkelijke interventies in de zin van bijvoorbeeld artikel 50 
Statuut, maar het vormt wel een belangrijk referentiekader voor 
onderhandelingsposities.  

De waarborgfunctie uit artikel 43 heeft zich in de afgelopen decennia 
ontwikkeld tot de belangrijkste grondslag voor bemoeienis van het Koninkrijk 
met de landen, zonder dat geheel duidelijk is welke de begrenzing is van dit 
normenstelsel. Met artikel 43 in de hand kan de Koninkrijksregering 
waarschuwen, manen en ook dreigen. Bij de totstandkoming van min of meer 
gedwongen samenwerkingsarrangementen, bijvoorbeeld in de zin van artikel 
38 van het Statuut, speelt de interventiemogelijkheid van de artikelen 43 en 
50 vrijwel altijd op de achtergrond mee. De statutaire mogelijkheden voor de 
landen van het Caribische deel van het Koninkrijk om indien nodig daartegen 
te ageren is vanwege het democratisch deficit beperkt. Immers de 
Koninkrijksregering valt de facto samen met de Nederlandse regering. 

Daar komt dan nog bij dat sprake is van selectiviteit van deze waarborgfunctie 
omdat deze normen feitelijk niet op Nederland worden toegepast door het 
Koninkrijk. Ook ontbreekt bij de toepassing artikel 43 Statuut een toets door 
een onafhankelijke rechter. Deze factoren komen in de voorlichting van de 
Raad van State te weinig aan bod, terwijl hier nu juist het kernprobleem ligt.  

3. Conflictbeslechting door een onafhankelijke rechter 
 

3.1 Inleiding 
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In het voorgaande kwam reeds op enkele plaatsen tot uitdrukking dat een 
oordeel van een onafhankelijke rechter in de Koninkrijksverhoudingen node 
wordt gemist. Omdat de vier landen in het Koninkrijk de facto niet in een 
gelijke of gelijkwaardige verhouding tot elkaar staan, is de aanwezigheid van 
een rechterlijke beoordeling bij conflicten tussen de landen en tussen de 
landen en de Koninkrijksregering van cruciale betekenis. Juist vanwege de 
samenval van Nederlandse en Koninkrijksinstellingen moet die 
conflictbeslechting ver weg blijven van de betrokken regeringen, waaronder 
de Koninkrijksregering en in handen worden gegeven van een onafhankelijke 
rechterlijke instantie. Nu artikel 12a van het Statuut sedert 10 oktober 2010 is 
ingevoerd, is het voor de landen in het Koninkrijk van belang dat een 
onafhankelijke geschillenregeling ex artikel 12a van het Statuut binnen 
afzienbare tijd wordt ingevoerd. 

3.2 De parlementaire geschiedenis van artikel 12a van het Statuut 
 

Artikel 12a van het Statuut maakte deel uit van het aanvankelijke ontwerp 
zoals dat door de regering van Nederland is ingediend, maar was 
aanvankelijk facultatief, dus alleen als een bevoegdheid voor de 
Rijkswetgever geformuleerd. Volgens de regering leek het wenselijk in het 
Statuut de mogelijkheid te openen om bij Rijkswet een regeling te treffen voor 
eveneens bij Rijkswet aan te wijzen geschillen tussen het Koninkrijk en een of 
meer landen, nu het aantal landen binnen het Koninkrijk toenam, de 
samenwerking geïntensiveerd zou worden en de bestaande mogelijkheden 
om een geschil op te lossen (die van artikel 12, tweede tot en met vierde lid, 
Statuut, al wordt daar niet met zoveel woorden naar verwezen) niet altijd even 
effectief zijn gebleken.12 De Raad van State van het Koninkrijk ging in zijn 
advisering bij het wetsontwerp niet op de kwestie van artikel 12a in, maar 
sprak wel uitgebreid over de modaliteiten van een geschillenregeling bij het 
advies inzake de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, 
waarover hieronder meer. Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben 
zich afgevraagd of de regering concreter wilde schetsen hoe zij zich een 
dergelijke geschillenregeling voorstelde en of zij voornemens was om binnen 
korte tijd na de opheffing van de Nederlandse Antillen een voorstel van 
Rijkswet in te dienen.13 In de Staten van de Nederlandse Antillen bestonden 
aan de zijde van verschillende fracties serieuze twijfels over de huidige 
geschillenregeling ex artikel 12 en werd de hoop uitgesproken dat deze (al 
dan niet via de band van artikel 12a) vervangen of aangevuld zou kunnen 
worden door een regeling die gelijkwaardiger, democratischer en/of 
onafhankelijker was.14 Alle in de Staten van Aruba vertegenwoordigde fracties 
waren er voorstander van dat het voorgestelde artikel 12a geformuleerd zou 
worden als een verplichting voor de Rijkswetgever, zo blijkt uit het verslag van 
de Staten. Met name de fractie van de AVP vroeg aandacht voor het feit dat 
juridische geschillen omtrent de interpretatie van bepalingen van het Statuut 
zelf in handen van een onafhankelijke geschillenbeslechter zou moeten 

                                                
12 Kamerstukken II 2009-2010, 32213 (R 1903) nr. 3, pag. 6. 
13 Kamerstukken II 2009-2010, 32213 (R 1903) nr. 5, pag. 8. 
14 Kamerstukken II 2009-2010, 32213 (R 1903) nr. 8, pag. 2, 4-5. 
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worden gelegd.15 Op de vragen van de verschillende fracties in de Tweede 
Kamer is de Rijksregering op dit specifieke punt niet inhoudelijk ingegaan; in 
de beantwoording van de vragen van de fracties in de Staten van de 
Nederlandse Antillen en die van Aruba gaan de regeringen vervolgens wel op 
de kwestie in. Daar spreken zij zich voor het eerst met zoveel woorden uit 
voor een invulling van artikel 12a die zal leiden tot “het instellen van een 
onafhankelijke instantie die juridische geschillen over de interpretatie van het 
Statuut kan beslechten”.16 Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van 
het wetsvoorstel is vervolgens door een aanvaard amendement van de 
bijzondere gedelegeerden Wever en Thijsen artikel 12a inderdaad als een 
imperatieve bepaling geformuleerd. De Memorie van Toelichting bij hun 
amendement maakt duidelijk dat ook zij deze verplichting voor de 
Rijkswetgever vooral van belang achten om zeker te stellen dat er een 
onafhankelijke geschillenbeslechter voor juridische geschillen tussen 
Koninkrijk en Landen in het leven geroepen zou worden.17 Daarnaast nam de 
Kamer een motie van de bijzondere gedelegeerden Yrausquin en Herdé aan, 
waarin eveneens werd vastgelegd dat de nieuwe geschillenregeling er een 
zou moeten zijn waarin een onafhankelijke instantie strikt juridische geschillen 
die voortvloeien uit de toepassing van het Statuut zou gaan beslechten.  

3.3 De stand van zaken 
 

Zoals bekend is tot op heden geen voorstel van rijkswet tot regeling van de 
materie bij de Staten-Generaal ingediend. De voorlichting die de Raad van 
State van het Koninkrijk over de kwestie heeft gegeven is eveneens nog 
steeds niet openbaar. De geringe voortvarendheid op dit punt heeft voor alles 
te maken met het feit dat er tot op heden geen overeenstemming tussen 
Nederland enerzijds en de Caribische landen anderzijds is over de nadere 
invulling van de door artikel 12a van het Statuut voorgeschreven Rijkswet. 

Wel is op parlementair niveau vastgesteld dat een voorstel van Rijkswet zal 
moeten voldoen aan de drie door het Interparlementair Koninkrijksoverleg van 
mei-juni 201618 vastgestelde uitgangspunten voor een geschillenregeling, 
namelijk: (1) onafhankelijke geschillenbeslechting, (2) geschillenbeslechting 
middels bindende uitspraak (met de mogelijkheid tot conflictbemiddeling 
voorafgaand daaraan) (3) beperking tot strikt juridische geschillen met 
betrekking tot Statutaire bepalingen.  

Hoewel de parlementaire behandeling, zoals hierboven bleek, duidelijk in de 
richting wijst van een regeling waarbij geschillen omtrent de juridische uitleg 
van de bepalingen van het Statuut in handen van een onafhankelijke 
(rechterlijke) instantie gelegd worden, zijn de Nederlandse regeringen vanaf 
2010 niet enthousiast over dit idee. Dat heeft onder meer van doen met de 
voorkeur die de Raad van State van het Koninkrijk (Raad van State) voor een 
andere vorm van geschilbeslechting heeft uitgesproken, één die als eerste is 

                                                
15 Kamerstukken II 2009-2010, 32213 (R 1903) nr. 9. 
16 Kamerstukken II 2009-2010 32213 (R 1903) nr. 11, pag. 2. 
17 Kamerstukken II 2009-2010, 32213 (R 1903) nr. 17. 
18 Onderdeel “Geschillenregeling c.a.” van de Afsprakenlijst Interparlementair Koninkrijksoverleg mei-juni 2016, pag. 5 
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neergelegd in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten en 
inmiddels ook in de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht.  

3.4 Advisering van de Raad van State van het Koninkrijk 
 

In zijn advisering bij het wetsontwerp Rijkswet financieel toezicht Curaçao en 
Sint Maarten over de meest gewenste vorm van geschillenbeslechting merkt 
de Raad van State op dat het de voorkeur verdient om dit te regelen in de 
vorm van een variant op het van oudsher in ons recht bestaande 
Kroonberoep. De Raad van State komt tot dit oordeel door deze vorm van 
geschillenbeslechting af te zetten tegen enerzijds een beroep op de Afdeling 
bestuursrechtspraak en anderzijds een beroep op de volle Raad, een variant 
die door Sint Maarten was gesuggereerd.  

Over een beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak merkt de Raad van 
State op dat dit onwenselijk is nu door de Afdeling uitsluitend geoordeeld kan 
worden op basis van rechtmatigheidsargumenten, hetgeen de Raad van State 
te beperkt voorkomt, nu het niet uit te sluiten valt dat het advies van het 
College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) en het oordeel van 
de Rijksministerraad daarover ook gebaseerd zal zijn op overwegingen van 
doelmatigheid of gewenst beleid: “Beoordeling van bedoelde algemene 
bestuurlijke overwegingen valt buiten het bereik van de rechtmatigheidstoets 
door de bestuursrechter. Gelet op de aard van de geschillen waar het in het 
wetsvoorstel om gaat, kan voor de beslissing op dergelijke geschillen de weg 
van beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak naar het oordeel van de Raad 
niet worden beschouwd als een adequate voorziening” schrijft de Raad van 
State dan ook in zijn advies.19  

De andere variant die de Raad van State bespreekt is de variant van een 
beroep op de volle Raad van State. Deze mogelijkheid stuit volgens de Raad 
van State op constitutionele bezwaren: artikel 13 van het Statuut voorziet 
uitsluitend in een adviserende taak voor de Raad van State van het 
Koninkrijk, de artikelen 73 en 75 van de Grondwet maken het in onderlinge 
samenhang bezien ook slechts mogelijk om de Raad van State een 
adviserende taak toe te kennen ten aanzien van interbestuurlijke geschillen.20 
De Raad van State is dan ook geporteerd voor de variant van het 
Kroonberoep met versterkte waarborgen, die er zorg voor dragen dat het 
zogeheten contrair gaan door de Kroon ten zeerste beperkt wordt.21  

Bovengenoemde variant van het Kroonberoep met versterkte waarborgen is 
in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten en vervolgens ook 
in de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht22 terecht gekomen. 
De procedure23 komt er kort gezegd op neer dat binnen 30 dagen nadat een 
aanwijzing aan de regering van een der landen is gegeven hiertegen beroep 

                                                
19 Kamerstukken II 2008-2009,  32026 (R 1888) nr. 4, pag. 3. 
20 Ibid., pag. 4. 
21 Ibid., pag. 3. 
22 In zijn advies d.d. 24 juni 2015, inzake de Ontwerp-landsverordening Aruba financieel toezicht (kenmerk RvA 109-15), heeft 
de Raad van Advies Aruba zijn constitutionele bezwaren hier tegen aangetekend. Vindplaats: www.rva.aw 
23 Geregeld in artikel 26 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten en in artikel 26 van de Landsverordening 
Aruba tijdelijk financieel toezicht. 
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openstaat op de Kroon. De voorbereiding van het besluit is in handen van de 
Raad van State, die bij de voorbereiding van het besluit getuigen en 
deskundigen kan horen en in ieder geval de betrokken regering hoort. Het 
ontwerp-besluit van de Raad van State is niet openbaar. Nadat de regering 
van het Koninkrijk het ontwerp-besluit van de Raad van State heeft 
ontvangen, kan deze de Raad binnen twee maanden verzoeken om het 
opnieuw in overweging te nemen als daartegen van de zijde van de regering 
bedenkingen zijn gerezen. Alsdan wordt de betrokken regering opnieuw door 
de Raad van State gehoord. Het ontwerp-besluit van de Raad van State is 
bindend voor de Kroon voor zover het uitsluitend betrekking heeft op 
rechtmatigheidsargumenten. Voor zover de Raad van State ook andere 
gronden betrokken heeft in zijn oordeel omtrent het oorspronkelijke besluit 
kan de Kroon daarvan afwijken indien zeer zwaarwegende, op het in deze wet 
geregelde toezicht betrekking hebbende, gronden daartoe aanleiding geven. 
Indien het besluit van de Kroon afwijkt van het ontwerp of het nader ontwerp 
wordt het in het Staatsblad geplaatst met een rapport van de Minister van 
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Dit rapport bevat in ieder geval de 
argumenten op grond waarvan wordt voorgesteld af te wijken van het ontwerp 
respectievelijk het nader ontwerp, alsmede het ontwerp zelf en indien daarvan 
sprake is, het nader ontwerp (negende lid). Wordt bovendien geen gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid van het negende lid, dan geldt het ontwerp-
besluit van de Raad ook als definitief en wordt door de Kroon conform dit 
ontwerp-besluit beslist (elfde lid). 

3.5 Invulling van artikel 12a van het Statuut 
 

Contouren geschillenbeslechting ex artikel 12a van het Statuut vanuit optiek 
Nederland 

Het in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten en de 
Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht vastgelegde stelsel van 
geschillenbeslechting is door de Nederland aangemerkt als de gewenste 
vorm voor de invulling van artikel 12a van het Statuut.  

In een voorlichting van 5 september 201124 (en de voorlichting van 17 
september 201525) verwijst de Raad van State naar haar tot op heden niet 
openbaar gemaakte voorlichting omtrent artikel 12a26, waarin, aldus de 
voorlichting van 5 september 2011, onder meer werd gesteld dat de regeling 
ter uitvoering van artikel 12a geen betrekking zou moeten hebben op 
besluiten van landsorganen (omdat voor besluiten van landsorganen reeds de 
procedure van onthouding van goedkeuring door de Gouverneur en spontane 
vernietiging door de Kroon bestaat) en evenmin betrekking zou moeten 
hebben op rijkswetten, nu de Grondwet een uitputtende regeling geeft van de 
organen die tezamen de wetgevende macht vormen, zij bovendien uit kracht 
van artikel 120 de toetsing door de rechter van wetten in formele zin verbiedt 

                                                
24 Advies W04.11.0154/I van 5 september 2011. 
25 Advies W04.15.0112/I/Vo van 17 september 2015. 
26 Voorlichting van afdeling I van 11 november 2010 van de Raad van State van het Koninkrijk inzake behandeling van 
geschillen tussen het Koninkrijk en de landen van het Koninkrijk (zaaknummer W03.10.0370/K) (nog niet openbaar gemaakt). 
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en dit toetsingsverbod gelet op het Harmonisatiewet-arrest27  mede ziet op 
toetsing van (rijks)wetten aan het Statuut.28 Tijdens de behandeling van de 
begroting voor Koninkrijksrelaties voor het begrotingsjaar 2015 heeft de 
minister van BZK aangegeven dat dit standpunt van de Raad van State ook 
het standpunt van de Nederlandse regering is: de geschillenregeling van 
artikel 12a kan niet zodanig worden ingevuld dat de verbindendheid van 
(ontwerp-)Rijkswetten beoordeeld zou kunnen worden door een rechterlijk 
orgaan, omdat artikel 120 van de Grondwet hieraan in de weg staat. Omdat 
de regeling voor de landen overzee eigenlijk alleen zin heeft, als zij ten minste 
(ook) op rijkswetten van toepassing is, levert dit een impasse op die tot op 
heden onoplosbaar is.29  

Recent heeft de minister van BZK in een brief30 aan de beide Kamers 
aangegeven dat zijn definitieve voorstel voor een invulling van artikel 12a er 
als volgt uit zal zien:  

1. Er wordt uitvoering gegeven aan artikel 12a van het Statuut, dat wil 
zeggen dat de regeling in de vorm van een Rijkswet gegoten zal worden.  

2. De regeling houdt in dat indien in de Rijksministerraad een geschil rijst 
over enige materie die betrekking heeft op de in artikel 12, eerste of 
tweede lid van het Statuut genoemde onderwerpen, er voortgezet overleg 
plaatsvindt conform artikel 12, derde en vierde lid.  

3. Leidt dit overleg niet tot overeenstemming, dan kan de kwestie door het 
Land of de Landen die het aangaat binnen twee weken voor 
geschillenbeslechting worden voorgedragen.  

4. De voorzitter van de Rijksministerraad legt de voorgenomen voorziening 
waarover het geschil is gerezen voor aan de Raad van State waarbij de 
bezwaren van het Land of de Landen die het geschil hebben opgeworpen 
integraal worden opgenomen.  

5. Vervolgens beslist de Rijksministerraad met inachtneming van het advies 
van de Raad van State. Van dit advies kan slechts gemotiveerd worden 
afgeweken.  

6. Het besluit en het advies van de Raad van State worden terstond na het 
nemen ervan bekend gemaakt.  
 

Oordeel van de Raad van Advies over het voorstel van Nederland 

Indien het aan Nederland ligt (en aangezien het hier om een obligatoire 
Rijkswet gaat kan Nederland uiteindelijk zijn wensen tegen de bezwaren van 
de andere landen in realiseren) zal de beoogde definitieve regeling van artikel 
12a van het Statuut het karakter van Kroonberoep krijgen en sterk lijken of 
zelfs identiek zijn aan die in artikel 26 van Rijkswet financieel toezicht 
Curaçao en Sint Maarten en de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel 
toezicht 

Vastgesteld kan worden dat de door de Nederlandse regering beoogde 
regeling ter uitvoering van artikel 12a van het Statuut niet voldoet aan de 

                                                
27 HR 14 april 1989, NJ 1989, 469. 
28 Kamerstukken II 2010-2011, 32500 IV nr. 50, pag. 19. 
29 Kamerstukken II 2014-2015, 34000 IV 8, pag. 8-8-3/8-8-4. 
30 Brief van 25 januari 2016. Kamerstukken I/II 2015-2016, 33845 H/nr. 15 (herdruk), pag. 1-2. 
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uitgangspunten zoals die – ook door de regering van het Koninkrijk – bij de 
invoering van artikel 12a van het Statuut in 2010 zijn omarmd.  

Kroonberoep, ook in de verzwaarde vorm waarin het hier gepresenteerd 
wordt, is immers geen procedure waarin strikt juridische geschillen over de 
interpretatie van het Statuut door een onafhankelijke geschillenbeslechter 
worden beslecht. Ook in het Benthem-arrest31 is het Kroonberoep niet als een 
rechterlijke instantie aangemerkt.  

De aanleiding voor de weerzin tegen het treffen van een voorziening binnen 
die kaders lijkt in belangrijke mate ingegeven – ook gezien de uitlatingen van 
de minister van BZK aan de beide Kamers – door de overtuiging dat een 
scheiding tussen rechtmatigheids- en beleidsoordelen vaak niet of niet goed 
te maken is, iets waar de Raad van State in zijn advies over de 
geschillenbeslechting in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint 
Maarten ook al op gewezen had.  

Ook de bij de Raad van State en in navolging daarvan bij de Nederlandse 
regering in verband met artikel 120 van de Grondwet levende bezwaren tegen 
een vorm van geschilbeslechting waarin een eindoordeel over de 
rechtmatigheid (en daarmee de verbindendheid) van (formele) Rijkswetgeving 
in handen van een onafhankelijk orgaan gelegd zou worden hebben er 
vermoedelijk aanleiding toe gegeven te kiezen voor een variant waarin wel 
een geschil over (ontwerp-)Rijkswetten opgeworpen kan worden, maar het 
eindoordeel over de constitutionaliteit hiervan toch in handen van de 
Rijksregering blijft liggen, net als thans het geval is.  

Naar het oordeel van de Raad van Advies overtuigt de argumentatie van 
zowel de Raad van State als de Nederlandse regering niet. Een minder 
formele en letterlijke lezing van de zijde van de Raad van State en de 
Nederlandse regering had ertoe kunnen (of zelfs moeten) leiden dat erkend 
werd wat hier evident de bedoeling was: een onafhankelijke instantie bevoegd 
te maken om de bevoegdheidsgeschillen die tussen het Koninkrijk en één of 
meer Caribische landen kunnen rijzen (en ook vaak gerezen zijn) over de 
vraag of iets binnen de bevoegdheden van het Koninkrijk valt en die zich zeer 
slecht door artikel 12 van het Statuut laten oplossen, op een voor alle Landen 
bevredigende manier tot een oplossing te brengen, zoals dat in tal van andere 
(quasi) federale systemen ook gebeurd.32 

Relevante vergelijkingen  

De tamelijk kunstmatige scheiding die Raad van State en Nederlandse 
regering aanbrengen tussen toetsing aan juridische normen en toetsing aan 
beleidsmatige overwegingen wordt ook geïllustreerd door de vrijwel 
onomstreden invoering van de bevoegdheid van de bestuursrechter tot 
toetsing van vernietigingsbesluiten van gemeentelijke en provinciale 

                                                
31 EHRM 23 oktober 1985, AB 1986, 1, NJ 1986, 102 
32 Voorbeelden zijn België, Duitsland en de VS. 
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verordeningen in 1994 vastgelegd in artikel 281a van de Gemeentewet33 en 
artikel 274a van de Provinciewet.34 Kennelijk is de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, die volgens de Raad van State 
van het Koninkrijk niet goed bij machte is om te beoordelen of de Kroon 
terecht de begroting van Curaçao heeft afgekeurd, zeer wel in staat om te 
beoordelen of de Kroon een verordening van de gemeente Haarlem terecht 
heeft vernietigd. In artikel 229 van de WolBES35 is eenzelfde bevoegdheid 
voor de bestuurscolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba vastgelegd om 
op te komen tegen vernietigingsbesluiten van hun verordeningen. Het is 
slecht uit te leggen dat het Openbaar Lichaam Bonaire, waarvan de 
autonomie zelfs nog geen grondwettelijke verankering heeft, wel de 

                                                
33Artikel 281a, Gemeentewet: In afwijking van artikel 8:4, eerste lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 268, eerste lid, dan wel tegen een vernietigingsbesluit als 
bedoeld in artikel 85, tweede lid, beroep instellen. 

Artikel 8:4, eerste lid, onderdeel d, Algemene wet bestuursrecht: Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit: (d) 
inhoudende schorsing of vernietiging van een besluit van een ander bestuursorgaan 

Artikel 268, eerste lid, Gemeentewet: Een besluit dan wel een niet-schriftelijke beslissing gericht op enig rechtsgevolg van het 
gemeentebestuur kan bij koninklijk besluit worden vernietigd 

Artikel 85, tweede lid, Gemeentewet: De raad, het college of de burgemeester kan besluiten en andere, niet-schriftelijke 
beslissingen gericht op enig rechtsgevolg van een door hem ingestelde bestuurscommissie vernietigen. De raad kan zijn 
bevoegdheid tot schorsing overdragen aan het college. Ten aanzien van de vernietiging van niet-schriftelijke beslissingen 
gericht op enig rechtsgevolg zijn de afdelingen 10.2.2. en 10.2.3. van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige 
toepassing 

34Artikel 274a, Provinciewet: In afwijking van artikel 8:4, eerste lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 261, eerste lid, dan wel tegen een vernietigingsbesluit als 
bedoeld in artikel 83, tweede lid, beroep instellen. 

Artikel 8:4, eerste lid, onderdeel d, Algemene wet bestuursrecht: Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit: (d) 
inhoudende schorsing of vernietiging van een besluit van een ander bestuursorgaan. 

Artikel 261, eerste lid, Provinciewet: Een besluit dan wel een niet-schriftelijke beslissing gericht op enig rechtsgevolg van het 
provinciebestuur kan bij koninklijk besluit worden vernietigd. 

Artikel 83, tweede lid, Provinciewet: Provinciale staten, onderscheidenlijk gedeputeerde staten, kunnen besluiten en andere, 
niet-schriftelijke, beslissingen gericht op enig rechtsgevolg van een door provinciale staten, onderscheidenlijk gedeputeerde 
staten, ingestelde bestuurscommissie vernietigen. Provinciale staten kunnen hun bevoegdheid tot schorsing delegeren aan 
gedeputeerde staten. Ten aanzien van de vernietiging van niet-schriftelijke beslissingen gericht op enig rechtsgevolg zijn de 
afdelingen 10.2.2. en 10.2.3. van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing. 

35Artikel 220, WolBES: 1. In afwijking van artikel 3, eerste lid onderdeel a, en tweede lid van de Invoeringswet openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba kan een belanghebbende tegen een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 220 
binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. 2. Geen beroep kan worden ingesteld tegen de weigering om de vernietiging te bevorderen en tegen het niet tijdig 
nemen van een besluit tot vernietiging. 

Artikel 3, Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: 1. De Algemene wet bestuursrecht, met 
uitzondering van hoofdstuk 9, is niet van toepassing op besluiten en handelingen van bestuursorganen die hun zetel hebben in 
het Europese deel van Nederland, ter uitvoering van: a. wettelijke regeling die uitsluitend in de openbare lichamen van 
toepassing is; 2. De hoofdstukken 6 tot en met 8 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing op besluiten en 
handelingen van bestuursorganen die hun zetel hebben in het Europese deel van Nederland, ter uitvoering van een wettelijk 
voorschrift als bedoeld in artikel 2, derde lid, voor zover het desbetreffende besluit of de handeling gericht is tot een natuurlijk 
persoon of een rechtspersoon die ten tijde van het nemen van het besluit of het verrichten van de handeling ingezetene is van 
onderscheidenlijk gevestigd is in de openbare lichamen. 

Artikel 220, WolBES: Een besluit dan wel een niet-schriftelijke beslissing gericht op enig rechtsgevolg van het eilandsbestuur 
kan bij koninklijk besluit worden vernietigd. 
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bevoegdheid heeft om besluiten die eigen algemeen verbindende 
voorschriften vernietigen rechterlijk te doen toetsen, terwijl de landen Aruba, 
Curacao en Sint Maarten -  waarvan de autonomie gegarandeerd wordt in het 
hoogste constitutionele document van ons Koninkrijk en onvergelijkelijk veel 
omvangrijker is dan die van Bonaire -, een dergelijke bevoegdheid onthouden 
zou moeten worden om bezwaren tegen de totstandkoming van wettelijke 
voorschriften waardoor die autonomie beperkt wordt, rechterlijk te laten 
toetsen.  

Weerlegging van het argument ontleend aan het stelsel van de Grondwet 

De verwijzing naar het gesloten stelsel van de Grondwet in relatie tot de 
bevoegdheid tot wetgeving en het toetsingsverbod ex artikel 120 van de 
Grondwet is evenzeer curieus. In de eerste plaats zij opgemerkt dat artikel 
120 behoort tot de constitutie van het land Nederland: het maakt geen deel uit 
van de constitutie van het Koninkrijk (het is niet bij rijkswet vastgesteld) en 
heeft dan ook geen verbindende kracht ten aanzien van de rijkswetten, zoals 
overigens ook nog bij de behandeling in eerste lezing van het voorstel-
Halsema is bevestigd.36 De constatering door de Hoge Raad in het 
Harmonisatiewet-arrest is met die conclusie niet in strijd: de Hoge Raad 
constateert daar immers dat bij ontbreken van een rijkswet ter uitvoering van 
artikel 49 van het Statuut37 (een rijkswet die betrekking zou kunnen hebben 
op de verhouding tussen het Landsrecht en het Statuut), niet aangenomen 
kan worden dat Landsrecht (zoals wetten in formele zin) aan het Statuut 
getoetst kunnen worden. De Hoge Raad laat zich in het geheel niet uit over 
de vraag of ook rijkswetten al dan niet aan het Statuut getoetst kunnen 
worden, omdat die vraag geen onderwerp van het geschil was. Naar de 
mening van de Raad van Advies biedt het Harmonisatiewet-arrest geen 
aanknopingspunten om te onderbouwen dat Rijkswetten niet aan het Statuut 
getoetst zouden kunnen worden.38 Maar zelfs als men zou menen dat het 
ontbreken van een rijkswet ter uitvoering van artikel 49 van het Statuut in de 
weg staat aan de mogelijkheid voor een onafhankelijk orgaan om (ontwerp-
)rijkswetten aan het Statuut te toetsen, dan is dat nog steeds geen valide 
argument naar de mening van de Raad. De Statuutwetgever heeft immers 
door middel van artikel 12a bewust een nieuwe bepaling in het leven 
geroepen waarin de Rijkswetgever verplicht wordt (anders dan bij artikel 49, 
waarin hij slechts bevoegd gemaakt wordt) om een geschillenregeling in het 
leven te roepen. Deze bepaling geldt op dit punt dus als een lex specialis ten 
opzichte van artikel 49 – nog los van het feit dat artikel 49 helemaal geen 
betrekking heeft op de verhouding rijkswet-Statuut, maar op de verhouding 
Landsrecht- Rijksrecht (en, blijkens de officiële toelichting, ook Landsrecht-
internationaal recht, waarvan de nadere uitwerking is gegeven in het bij 
rijkswet vastgestelde artikel 94 van de Grondwet).39 Weliswaar laat de tekst 

                                                
36 Kamerstukken I, 2006-2007, 28331 C, pag. 27.  
37 Artikel 49 luidt: Bij rijkswet kunnen regels worden gesteld omtrent de verbindendheid van wetgevende maatregelen, die in 
strijd zijn met het Statuut, een internationale regeling of rijkswet of een algemene maatregel van rijksbestuur. 
38 Zie hiervoor met name de r.o. 4.1 tot en met 4.6, waaruit duidelijk blijkt dat de context van de uitspraak is of de Nederlandse 
rechter een Nederlandse formele wet aan het Statuut mag toetsen.  
39 Zie hierover uitgebreider: H.G. Hoogers, De normenhiërachie van het Koninkrijk der Nederlanden, Nijmegen 2009, pag. 49-
55. 
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van artikel 12a veel ruimte voor verschillende modaliteiten, maar de 
geschiedenis van haar parlementaire behandeling maakt duidelijk dat het wel 
degelijk de bedoeling is van de Statuutgever dat er een onafhankelijke (lees: 
rechterlijke) vorm van geschilbeslechting wordt ingevoerd die juist betrekking 
heeft op bevoegdheidsvragen ten aanzien van ontwerpen van rijkswet en –
algemene maatregelen van rijksbestuur. 

Argumenten ontleend aan de besluitvorming op rijksniveau 

Opgemerkt moet worden dat de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint 
Maarten – en in het verlengde daarvan dus hoogstwaarschijnlijk de 
voorgestelde rijkswet tot uitvoering van artikel 12a van het Statuut – wel 
vastlegt dat het oordeel van de Raad van State bindend is voor zover het op 
rechtmatigheidsoordelen is gebaseerd, maar uiteraard de beslissing in 
handen van de Rijksregering laat wanneer daarvan sprake is. En indien in de 
Rijksministerraad geen unanimiteit bereikt kan worden over de vraag of dat zo 
is – wat gezien de belangen die op het spel staan vrij waarschijnlijk is – zal 
het oordeel van de Rijksministerraad over die vraag via de bestaande 
procedure van artikel 12 bereikt moeten worden. En onvrede over die 
procedure is de voornaamste aanleiding geweest om überhaupt over te gaan 
tot de invoering van artikel 12a, zodat de zaak daarmee in zekere zin terug bij 
af is.  

Argumenten ontleend aan het karakter van het Kroonberoep 

Het in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten en de 
Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht ingevoerde Kroonberoep 
is daarenboven bij nader inzien helemaal geen beroepsprocedure: het is, in 
de zin van de Algemene wet bestuursrecht van Nederland, een 
bezwaarprocedure. Hetzelfde orgaan dat het aanvankelijke oordeel gegeven 
heeft – de Koning in zijn hoedanigheid van hoofd van het Koninkrijk – geeft bij 
protest over dat oordeel ook het eindoordeel, door tussenkomst van de Raad 
van State. Dat leidt ertoe – en dat is ten aanzien van Curaçao in 2012 ook 
daadwerkelijk al gebeurd – dat de Koning in zijn Koninklijk Besluit op het 
beroep van de Landsregering een oordeel uitspreekt over zijn eigen eerdere 
Koninklijk Besluit (KB) waarin de aanwijzingen vanwege de regering van het 
Koninkrijk gegeven werden.40 Voor zover het KB op bezwaar afwijkt van het 
eerdere KB (hetgeen bij Curaçao het geval was) constateert het nieuwe KB 
dus in wezen dat de Koning zich in het eerdere KB vergist heeft of zelfs bij 
nader inzien onrechtmatig gehandeld heeft. Een dergelijke rechtsfiguur heeft 
in ons recht nooit eerder bestaan (Kroonberoep was immers altijd beroep: de 
Kroon besliste over de juridische en bestuurlijke houdbaarheid van besluiten 
van lagere bestuursorganen dan hijzelf) en roept vragen op omtrent de 
onschendbaarheid van de Kroon, de ondeelbaarheid van de Kroon, de 
werking van de ministeriële verantwoordelijkheid ten aanzien van deze beide 
beginselen en de parlementaire betrokkenheid daarbij.  

                                                
40 Stb. 2012, 535; besluit op het beroep van de regering van Curaçao tegen het besluit van 13 juli 2012, houdende het geven 
van een aanwijzing aan het bestuur van Curaçao tot aanpassing van de begroting van 2012, Stb. 2012, 338. 
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4. Conclusie en eindadvies 
 

In paragraaf 2 is aangegeven dat de waarborgfunctie uit artikel 43 van het 
Statuut zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld tot de belangrijkste 
grondslag voor bemoeienis van het Koninkrijk, zonder dat geheel duidelijk is 
welke de begrenzing is van dit normenstelsel. Daar komt dan nog bij dat deze 
normen feitelijk niet op Nederland worden toegepast door het Koninkrijk, dat 
de Koninkrijksregering de facto samenvalt met de Nederlandse regering en 
dat bij toepassing van artikel 43 Statuut een toets door een onafhankelijke 
rechter ontbreekt. Deze factoren komen in de voorlichting van de Raad van 
State te weinig aan bod, terwijl hier nu juist het kernprobleem ligt.  

Uit paragraaf 3 volgt naar het oordeel van de Raad dat een algemene 
regeling voor het beslechten van geschillen tussen Koninkrijk en Landen niet 
kan worden ingevoerd zolang de in dit advies genoemde bezwaren en vragen 
niet goed doordacht, weggenomen en beantwoord zijn.  

De Raad is op grond van het bovenstaande van oordeel dat geschillen binnen 
het Koninkrijk slechts door een onafhankelijke rechterlijke instantie - die 
bevoegd is ten aanzien van juridische geschillen over de uitleg van het 
Statuut – kunnen worden beslecht. Juist een dergelijke instantie kan de 
incongruenties uit het Statuut corrigeren en de opmaat vormen voor meer 
evenwichtige verhoudingen in het Koninkrijk. Op welke wijze deze 
onafhankelijke rechterlijke instantie wordt aangewezen, ingericht dan wel 
wordt samengesteld valt buiten de reikwijdte van dit advies. 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van 7 juni 2016 
 
 
De Secretaris    De Vice-voorzitter     
 
 
 
_______________   ______________________________  
Dhr. mr. A.G. Baly    Mevr. mr. drs. M.C.C. Brooks-Salmon 
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Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Sint Maarten 
Drs. E.B. Holiday 
Falcon Drive # 3 
Harbour View 
Sint Maarten   
 
 
RvA no. SM/10-16-LV 

 
 
Onderwerp: Ontwerp van Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Land 

Sint Maarten voor het dienstjaar 2017 (Landsverordening begroting 2017) (uw 
volgnummer LV-16/0009). 

 
Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 5 september 2016 om het oordeel 

van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling 
hiervan in de vergadering van de Raad d.d. 20 september 2016, 4 oktober 
2016, 14 oktober 2016 en 18 oktober 2016 en de vaststelling hiervan in de 
vergadering van de Raad d.d. 18 oktober 2016, bericht de Raad u als volgt. 

 
Het ontwerp strekt er volgens de overwegingen toe de begroting van het Land 
voor het dienstjaar 2017 vast te stellen. De Raad onderschrijft de geleverde 
inspanning van de regering om de bij wet vastgestelde tijdlijn van de 
begrotingscyclus zoveel mogelijk in acht te nemen en om een ontwerpbegroting 
eerder dan in voorafgaande jaren ter advies aan de Raad voor te leggen. 
Tevens beaamt de Raad de behoedzaamheid van de regering met betrekking 
tot het komen tot een sluitende begroting. Echter, naar de mening van de Raad 
wordt de ontwerpbegroting verzwakt door een gebrek aan zowel duidelijke 
beleidskaders (per ministerie) als een deugdelijke memorie van toelichting 
(hierna: toelichting). Naar de mening van de Raad wordt geen volledig, 
meetbaar en controleerbaar beeld van het dienstjaar 2017 geschetst. Ondanks 
verkiezingen of wisselingen van de wacht wordt de regering niet ontslagen van 
de verplichting tot het indienen van een begroting die voldoet aan de wettelijke 
vereisten. Het ontbreken van weloverwogen beleidsvoornemens die gekoppeld 
zijn aan niet deugdelijke toelichtingen verzwakt mede de autorisatie-, sturings-, 
en beleidsfunctie van de begroting als een afgeleide van het budgetrecht van 
de Staten. De Raad adviseert de regering met inachtneming van het 
voorgaande bijzondere aandacht te besteden aan het duidelijker in beeld 
brengen van meetbare beleidsvoornemens die niet alleen helder geformuleerd 
en toegelicht moeten worden, maar die ook gerelateerd dienen te zijn aan de 
begrote bedragen voor het betrokken dienstjaar (of de daaropvolgende 
dienstjaren in de meerjarenbegroting).   

1. Handvaten voor het Verantwoord en Onderbouwend Begroten 

De Raad verwacht dat in de komende jaren steeds meer verbeteringen 
kunnen worden aangebracht aan de presentatie, kwaliteit, structuur en inhoud 
van de ter advisering aan te bieden ontwerpbegrotingen. Terwijl de laatste 
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jaren daar stappen toe zijn gezet, constateert de Raad dat in de afgelopen 
jaren de geleverde informatie c.q. de toelichting, beleid en financiële 
gegevens over het algemeen deficiënt zijn. De Raad adviseert de regering 
om voort te bouwen op de reeds gerealiseerde vooruitgang van de 
begrotingen en het (vooral) daarmee samenhangende positief advies van het 
College Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten (hierna: Cft) van april 
2016.41   
 
Voordat specifiek wordt ingegaan op de inhoud van de ontwerpbegroting 
2017, wenst de Raad vanwege het bovenstaande een aantal essentiële 
elementen van (ontwerp)begrotingen onder de aandacht te brengen waar de 
Raad meer verbetering in hoopt te zien. Op deze wijze kan gestreefd worden 
naar betere jaarlijkse begrotingen en, daarop aansluitend, 
meerjarenbegrotingen. Dit alles vergemakkelijkt het opstellen van 
begrotingen, verbetert de inzichtelijkheid daarvan en bevordert de continuïteit 
van de overheidsfinanciën.  

De Raad adviseert de regering meer waarde te hechten aan het principe van 
de beleidsmatige begroting zoals deze in artikel 14 van de 
Comptabiliteitslandsverordening wordt uiteengezet. Artikel 14, tweede lid, van 
de Comptabiliteitslandsverordening bepaalt dat de begroting zowel per 
hoofdstuk als per functie wordt toegelicht. De daarop volgende leden drie tot 
en met zes van dezelfde bepaling noemen de gegevens die de toelichting bij 
de begroting moet bevatten, waaronder de factoren die aan de ramingen ten 
grondslag liggen en voor zover mogelijk gegevens over de omvang van de 
activiteiten of prestaties die worden beoogd.  

De Raad is van oordeel dat de voorliggende begroting nog niet rijp genoeg is 
om op dit moment met inachtneming van het voorgaande de 
beleidsvoornemens op een dusdanige wijze duidelijker in beeld te brengen en 
op te nemen in de toelichting, maar vraagt desalniettemin met inachtneming 
van het voorgaande wederom bijzondere aandacht van de regering hiervoor 
bij het opstellen van de begrotingen.  

Dit zou betekenen dat een beleidsvoornemen niet alleen duidelijk moet 
worden geformuleerd, maar ook dat aangegeven zou moeten worden welke 
activiteiten/projecten zullen worden verricht om dat voornemen te 
bewerkstelligen en met name welke meetbare resultaten daaraan ten 
grondslag gedurende de uitvoering daarvan worden verwacht en hoe dit alles 
tot uitdrukking komt in de daarbij behorende begrotingsposten. De Raad acht 
het wenselijk dat beleidsvoornemens gekoppeld worden aan de in het 
betreffende dienstjaar daarvoor begrote bedragen, dan wel op de 
daaropvolgende dienstjaren in de meerjarenbegroting. Ook van belang is het 
opnemen van een tijdsplanning voor de realisering van deze voornemens. 

                                                
41   Zie College Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten, Advies conform artikel 12 Rijkswet financieel 

toezicht Curaçao en Sint Maarten bij de vastgestelde begroting 2016 van Sint Maarten, 14 april 2016, 
kenmerk: Cft 201600113.  
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Tevens adviseert de Raad om in de toelichting aandacht te besteden aan het 
(kort) uiteenzetten van de huidige situatie. Immers, goede beleidsbepaling 
kan pas effectief zijn indien een degelijke evaluatie van de huidige situatie 
daaraan ten grondslag ligt. Dit maakt tevens aan een ieder kenbaar met 
welke problemen de regering en het Land kampen en op welke manier de 
regering deze wenst op te lossen, en laat zelfs ruimte open voor het 
identificeren van positieve beleidsaspecten die de regering wenst uit te 
breiden en te versterken. Dit alles (in samenhang) uitgevoerd, vergemakkelijkt 
de evaluatie van het gevoerde beleid en levert een bijdrage aan de 
ordentelijkheid en controleerbaarheid van zowel de begroting als de 
toekomstperspectieven van het Land. Dit zou ook kunnen bijdragen aan het 
beter in kaart brengen van de toekomstperspectieven en de continuïteit en 
stabiliteit van de financiële positie van het Land. 

2. Algemene Opmerkingen  
 

2.1 Begrotingscyclus  
Ingevolge de Comptabiliteitslandsverordening bestaat de begrotingscyclus 
niet alleen uit het opstellen en uitvoeren van de begroting, maar ook uit het 
afleggen van verantwoording hierover. Dit is een continu proces dat wordt 
gecoördineerd en bewaakt door de Minister van Financiën.42 De 
Comptabiliteitslandsverordening kent ten behoeve van deze cyclus diverse 
procedurele bepalingen, welke tevens data inhouden. Met het oog op de 
precaire financiële positie van het Land adviseert de Raad deze procedurele 
bepalingen en bijbehorende data strikt na te leven. De Raad wijst in dit kader 
tevens op artikel 100, derde lid, van de Staatsregeling, op grond waarvan de 
begroting uiterlijk op 1 september aan de Staten dient te worden aangeboden. 
Overigens constateert de Raad daarenboven dat de 
Comptabiliteitslandsverordening hier ten onrechte niet op aansluit, omdat 
artikel 38 van de Comptabiliteitslandsverordening voorschrijft dat de 
ontwerpbegroting uiterlijk de tweede dinsdag van september bij de Staten 
behoort te zijn ingediend. De Raad acht deze discrepantie onwenselijk en 
constateert tegelijkertijd dat de regering geen van beide deadlines heeft 
gehaald. De Raad vraagt hiervoor de aandacht.  
 
2.2 Landsverordening tot vaststelling van de Jaarrekeningen 
In het kader van de begrotingscyclus wordt ook veel waarde gehecht aan de 
jaarrekeningen. In dit kader brengt de Raad onder de aandacht dat hij sinds 
2014 tot en met de datum van vaststelling van dit advies geen verzoek om 
advies heeft ontvangen inzake de jaarrekeningen van de jaren 2013 tot en 
met 2015. Door het uitblijven van deze jaarrekeningen ontbreekt een 
belangrijke bron van informatie die, tezamen met de bijbehorende 
toelichtingen, een zodanig inzicht in zowel de financiële positie van het Land 
als de baten en lasten van de collectieve sector geven. Hierdoor wordt het 
moeilijk om de voorgestelde wijzigingen binnen een financieel- economische 

                                                
42  Zie het algemeen deel van de memorie van toelichting bij de Comptabiliteitslandsverordening.  
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context te analyseren en beoordelen. Ten behoeve van een deugdelijk 
financieel bestuur adviseert de Raad dan ook om gevolg te geven aan 
paragraaf 4 van de Comptabiliteitslandsverordening. Hierdoor krijgen niet 
alleen de Staten, maar ook de inwoners van Sint Maarten, meer inzicht in de 
financiële situatie van het Land en de collectieve sector.  
 
De Raad adviseert de regering wederom met klem om de 
Landsverordeningen tot vaststelling van de jaarrekeningen van de dienstjaren 
2013 tot en met 2015 zo spoedig mogelijk ter advies aan te bieden aan de 
Raad.   

 
3. Wettelijke Eisen: Toelichting en Beleidsmatige Begroting 

 
De landsverordening tot vaststelling van de begroting, en de daarbij 
behorende toelichting, dient in zijn geheel te voldoen aan de bepalingen en de 
eisen die zijn opgenomen in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint 
Maarten (hierna: Rft), de Staatsregeling en de 
Comptabiliteitslandsverordening. Het is van groot belang dat de begroting in 
evenwicht is en dat de begroting zodanig is opgemaakt dat deze overzichtelijk 
en controleerbaar is om op deze manier invulling te geven aan de wettelijk 
verankerde “checks and balances”. Ter bevordering daarvan is een grondige 
en gedetailleerde toelichting van uitermate belang. De Raad onderstreept de 
noodzaak van het opstellen van begrotingsposten die hun uitleg en vertaling 
vinden in een bijbehorende en vooral toereikende toelichting.  
 
De Raad constateert dat de begroting 2017 op verschillende onderdelen niet 
voldoet aan de eisen van de Rft, de Staatsregeling en de 
Comptabiliteitslandsverordening.  
 
Op de eerste plaats is de informatie die de regering in het ontwerp 
presenteert naar het oordeel van de Raad niet Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden(SMART)- geformuleerd en 
onvoldoende toegelicht. Op de tweede plaats komen de beleidsdoelen niet 
overeen met de vereisten gesteld in artikel 14 en artikel 15 van de 
Comptabiliteitslandsverordening, waardoor deze niet te verifiëren zijn. De 
Raad vraagt hiervoor de aandacht. 
 
De Raad adviseert de toelichting op de begroting 2017 dusdanig aan te 
passen dat invulling en uitleg wordt gegeven aan de opgenomen 
begrotingsposten voor dit dienstjaar en deze toelichting als zodanig te 
structureren. Om de inzichtelijkheid van de begroting te bevorderen adviseert 
de Raad om toelichtingen die strikt zien op het dienstjaar 2017 juist op te 
nemen in de specifieke toelichting op dat dienstjaar. Dit in verband met de 
constatering van de Raad dat de toelichting op de meerjarenbegroting op een 
aantal plekken betrekking heeft op uitgaven en ontvangsten die zien op het 
dienstjaar 2017 en derhalve juist een toelichting geven op de begroting 2017 
in plaats van de meerjarenbegroting. Zo worden bijvoorbeeld volledige 
paragrafen gewijd aan inkomsten over 2017 van de Centrale Bank van 
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Curaçao en Sint Maarten, de concessie fee en dividend uitkering van het 
Gemeenschappelijk Elektriciteitsbedrijf Bovenwindse Eilanden (hierna: 
GEBE), het innen van casinovergoedingen, etc. Gezien het feit dat de 
hiervoor genoemde posten alleen zien op het dienstjaar 2017 maken zij, 
volgens de Raad, derhalve geen onderdeel uit van de meerjarenbegroting. De 
Raad adviseert de meerjarenbegroting, gelet op artikel 13 van de 
Comptabiliteitslandsverordening, aan te passen en alleen inkomsten en 
uitgaven die daadwerkelijk over meerdere jaren verspreid worden hier te 
benoemen en deze uitvoerig toe te lichten.  

 
De memorie van toelichting bij de Comptabiliteitslandsverordening vermeldt 
dat aan de begroting beleidsvoornemens van de regering ten grondslag 
liggen. De Raad adviseert de bestaande toelichting uit te breiden met 
beleidsvoornemens van de regering. 
 
De Raad constateert dat in het huidige ontwerp geen duidelijke en vooral 
meetbare beleidskaders zijn geformuleerd. Op pagina 7 wordt weliswaar 
gesteld dat de regering in de voorliggende begroting er, ongeacht het 
ontbreken van duidelijke beleidskaders, voor gekozen heeft om per ministerie 
aan te geven welke belangrijke beleidsprioriteiten voor 2017 en verdere jaren 
gelden. Echter, de Raad merkt op dat deze beleidsprioriteiten algemeen van 
aard zijn. Gelet op het ontbreken van specifieke beleidskaders en een 
toereikende toelichting doet zich een situatie voor waarin posten en 
beleidskeuzes minder nauwkeurig en inhoudelijk beoordeeld en gecontroleerd 
kunnen worden.  
 
De regering voert aanstaande verkiezingen aan als reden voor het aanleveren 
van beknopte en per ministerie algemeen geformuleerde beleidsprioriteiten. 
Verkiezingen of demissionaire status van kabinetten ontslaan de regering niet 
van de verplichting tot het indienen van een begroting die voldoet aan de 
wettelijke vereisten. De Raad adviseert de regering het ontwerp aan te vullen 
zodat het voldoet aan de vereisten van ordentelijkheid en controleerbaarheid. 
Zo dienen alle verwachte inkomsten en uitgaven in de begroting 2017 
toereikend te worden toegelicht.   
 
4. Leningen en Betalingsachterstanden 

  
Op pagina 8 van het ontwerp stelt de regering dat er een investeringsbehoefte 
bestaat waarin zal worden voorzien door een lening. De investeringsbehoefte 
en de stelling van de regering daarover is zorgwekkend. De Raad baseert zijn 
zorgen op de reacties van het Cft op de tot nu toe ingediende 
uitvoeringsrapporten 2016.  
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In zijn reactie op de tweede uitvoeringsrapportage 2016 d.d. 25 augustus 
2016, wordt onder andere het volgende door het Cft gesteld:   
 

“Het Cft stelt dat op basis van de realisaties in het eerste halfjaar moet 
worden geconstateerd dat de begroting 2016 op dit moment niet in 
overeenstemming is met de normen van art. 15 Rft Sint Maarten en dat op 
dit moment in onvoldoende mate invulling wordt gegeven aan de punten uit 
de aanwijzing. Dit betekent derhalve dat niet wordt voldaan aan de 
voorwaarden om te mogen lenen voor nieuwe investeringen.”43  

 
Het is opmerkelijk dat het Land meent te kunnen voldoen aan een 
investeringsbehoefte van NAf 59 miljoen, terwijl het Cft op dit moment 
constateert dat “het begrote saldo voor ultimo 2016 van [ANG] 25,3 mln als 
gevolg van de realisaties in het eerste halfjaar met [ANG] 11,0 mln is 
verslechterd.”44 Het Cft concludeert dat bij ongewijzigd beleid het 
begrotingssaldo eind 2016 nog verder zal achterblijven. Hierdoor zal in 2016 
niet minimaal NAf 20 miljoen aan tekorten uit voorgaande jaren kunnen 
worden gecompenseerd. De Raad is van mening dat gelet op het 
vorenstaande het voorzien van deze investeringsbehoefte via een lening 
nadere toelichting vereist.  
 
Overigens, omdat het Land van het Cft geen leningen in 2016 mocht 
opnemen, omvat het jaar 2017 investeringen, voor een totaal van NAf 51 
miljoen, die in 2016 om voornoemde reden niet konden worden gerealiseerd. 
De regering stelt dat daar nog NAf 6 miljoen moet worden bijgevoegd voor de 
hervorming van de belastingdienst en daarboven een additioneel bedrag van 
NAf 2 miljoen voor nieuwe investeringen. Met betrekking tot deze 
laatstgenoemde NAf 2 miljoen geldt verder dat uit de voorliggende 
begrotingsstukken niet blijkt wat het doel van dat bedrag is. Dit zal door de 
regering nader toegelicht dienen te worden. Voorts constateert de Raad dat in 
het ontwerp een berekening van de rentelastnorm ontbreekt. De Raad vraagt 
hiervoor de aandacht.   

 
5. De Meerjarenbegroting 

  
Uit artikel 13 van de Comptabiliteitslandsverordening volgt dat een 
meerjarenbegroting verplicht deel uitmaakt van de begroting. Door middel van 
deze meerjarenbegroting kunnen de effecten van beleid over meerdere jaren 
worden uitgewerkt, aangezien deze immers niet zijn beperkt tot één 
dienstjaar. Maatregelen die zijn doorgevoerd in een dienstjaar zullen over de 
jaren heen effecten hebben die bovendien niet statisch zijn en continu moeten 
worden bewaakt.45 Hoewel de meerjarenbegroting relatief uitgebreid 
toegelicht is, constateert de Raad dat de daadwerkelijke meerjarenbegroting 
zeer summier is en niet voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in artikel 13, 

                                                
43   Zie College Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten, Reactie op de Tweede Uitvoeringsrapportage 

2016 Sint Maarten, 25 augustus 2016, kenmerk: Cft 20160018, p. 2.  
44  Ibid.  
45  Zie pagina 2, tweede alinea, van de memorie van toelichting bij de Comptabiliteitslandsverordening.  
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tweede lid, van de Comptabiliteitslandsverordening. Daar komt nog bij dat de 
posten, zoals opgenomen in de meerjarenbegroting niet overeenkomen met 
de posten van de voorgestelde begroting of de tekst van de toelichting. Ter 
adstructie hiervan, de meerjarenbegroting bevat een begrotingspost ‘GEBE 
afdracht reserves’ terwijl in de toelichting op pagina 18 gesproken wordt over 
dividend. Dit leidt tot verwarring. De Raad vraagt hiervoor de aandacht.   
 
Hoewel de Minister van Financiën daartoe niet is verplicht, adviseert de Raad 
de ministeriële regeling, zoals bedoeld in artikel 13, derde lid, van de 
Comptabiliteitslandsverordening, op te stellen. De Raad is van mening dat 
een dergelijke regeling ten goede zal komen aan het structureren van de 
meerjarenbegroting.   
 
Met betrekking tot de meerjarenbegroting vallen een aantal punten voorts op. 
Ten eerste wordt bovenaan pagina 12 abusievelijk vermeld dat het om de 
“meerjarenraming 2016 – 2021” gaat. Het begrotingsjaar 2016 behoort niet tot 
de voorliggende meerjarenbegroting. Daar komt nog bij dat uit artikel 13, 
eerste lid, van de Comptabiliteitsverordening volgt dat minimaal drie op dat 
dienstjaar volgende jaren opgenomen moeten worden in de 
meerjarenbegroting. Dit vertaalt zich in een meerjarenbegroting die op zijn 
minst de periode 2018 – 2020 omvat. De Raad adviseert deze discrepantie te 
corrigeren.  
 
Refererend aan de toelichting op pagina 18 met betrekking tot een indexatie 
van de leges en retributies, is op pagina 13 van de meerjarenbegroting voor 
het dienstjaar 2017 een bedrag aan leges en retributies ter waarde van NAf 4 
miljoen begroot. Dit bedrag is echter niet terug te vinden in de ontvangsten op 
de gewone dienst voor het dienstjaar 2017. De Raad zet vraagtekens hierbij. 
De Raad acht de haalbaarheid van de verwachte structurele inkomsten, die 
pas volledig gerealiseerd kunnen worden door een wijziging van een 
landsverordening die per 1 januari 2017 in werking zou moeten treden, in 
steeds grotere mate twijfelachtig, mede gelet op hoe tijdrovend een dergelijke 
procedure is en op de beperkte tijd die nog tot het einde van 2016 resteert. 
De Raad vraagt hiervoor de aandacht. 
  
Meer in het algemeen constateert de Raad dat de regering voornemens is 
een aantal inkomstenverhogende maatregelen door te voeren in het 
dienstjaar 2017. Echter, deze voornemens worden in de begroting niet 
ondersteund met bijbehorende cijfers. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over 
een voorstel voor het uitwerken van een vertrek fee op de luchthaven. Het is 
de Raad niet duidelijk hoe dit voorstel zich verhoudt tot de huidige departure 
tax die al wordt geheven. De Raad adviseert dit toe te lichten.   
 
6. De Begroting per Ministerie  
 
In dit deel van het advies wordt ingegaan op de meest in het oog springende 
discrepanties en onvolkomenheden die in het overzicht per ministerie zijn 
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aangetroffen. De Raad merkt volledigheidshalve op dat deze discrepanties en 
onvolkomenheden niet-limitatief zijn.  

 
6.1 Parlement en Hoge Colleges van Staat 
De Raad constateert een forse stijging in de uitgaven op de gewone dienst, 
namelijk voor 2017 een bedrag van NAf 18.032.585 ten opzichte van NAf 
16.502.781 in het voorgaande dienstjaar. Deze verhoging lijkt voornamelijk te 
zitten in de begrotingspost ‘huur gebouwen en ruimten’, welke post stijgt van 
NAf 326.585 in 2016 naar NAf 1.472.704 in 2017. De Raad kan uit de 
voorliggende begrotingsstukken niet destilleren waarom er zo een forse 
stijging in kosten plaatsvindt, waar nog bij komt dat opmerkelijk genoeg de 
huurovereenkomst van het parlementsgebouw, anders dan in de voorgaande 
begrotingen, niet voorkomt in het Overzicht van huurovereenkomsten en 
overheidsgebouwen. De Raad acht een dermate niet onderbouwde stijging in 
kosten zorgelijk en adviseert de regering dit nader toe te lichten.   
 
6.2 Ministerie van Algemene Zaken   
De Raad constateert dat de kosten voor de Raad van State op nihil zijn 
begroot. De Raad ziet een dergelijke functie als een belangrijke schakel in de 
relatie tussen Sint Maarten en de rest van het Koninkrijk en vraagt zich af of 
Sint Maarten voornemens is een Staatsraad aan te wijzen. De Raad vraagt 
hiervoor de aandacht.   
 
Voor het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister zijn er geen voorzieningen 
getroffen voor een plaatsvervangend gevolmachtigde minister. De Raad acht 
dit opmerkelijk en vraagt de regering dit nader toe te lichten.   
 
6.3 Ministerie van Financiën 
Met betrekking tot het Ministerie van Financiën merkt de Raad op dat er forse 
stijgingen zijn in salarissen en materiële kosten van verschillende afdelingen 
binnen het ministerie. Om er een paar te noemen, voor 2017 wordt de post 
‘materiële kosten’ van de minister met NAf 1.000.000 verhoogd. Ook de 
Afdeling Financiën ziet een stijging van de materiële kosten met een bedrag 
van NAf 2.394.133 en de salarissen met een bedrag van NAf 240.120. 
Hetzelfde geldt voor het Stafbureau waar een stijging van de salariskosten 
ad. NAf 227.355 plaatsvindt. Ook bij de Afdeling Comptabiliteit vindt een 
stijging van 76,78% van de materiële kosten plaats, wat zich vertaalt in een 
bedrag van NAf 258.311. De Raad adviseert de regering deze verhogingen 
toe te lichten en aan te geven waar deze kosten in verankerd zijn. Enige 
toelichting ontbreekt in het ontwerp.   
 
6.4 Ministerie van Justitie 
Bij het Gevangeniswezen is een verhoging van 1,35% aan personeelskosten 
te zien. Deze lage stijging zonder nadere toelichting baart de Raad zorgen 
gezien er op dit moment bekend is dat er meer personeel nodig is en er zelfs 
werd gestaakt door het huidige personeel in dit kader. De Raad vraagt 
hiervoor de aandacht. 
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De Raad vraagt de aandacht voor het overzicht op pagina 16 van de 
toelichting op de meerjarenbegroting waar het verloop van de accijns op 
benzine vanaf het jaar 2007 wordt weergegeven. Het is de Raad onduidelijk 
hoe de accijns op benzine zich verhouden tot de stijgende inkomsten uit de 
motorrijtuigenbelasting, welke inkomsten in 2015 ongeveer NAf 9,2 miljoen 
bedroegen. Daarboven valt in te zien dat er tussen 2007 en 2015 een stijging 
van het aantal auto’s op Sint Maarten heeft plaatsgevonden, hetgeen het 
opvallend maakt dat ongeacht deze stijging, de inkomsten uit de accijns op 
benzine in diezelfde periode nagenoeg gelijk zijn. De Raad adviseert het 
hierboven vermelde nader toe te lichten. 
 
Ingevolge artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening 
criminaliteitsbestrijdingsfonds is er een criminaliteitsbestrijdingsfonds (hierna: 
Fonds) ten behoeve van de financiering van projecten voor de 
criminaliteitsbestrijding. Artikel 5, eerste lid, van dezelfde landsverordening 
geeft aan dat het Fonds door middel van een door de Minister van Justitie 
aangeboden beleidsplan onderdeel uitmaakt van de begroting. Dit beleidsplan 
dient aan te geven welke projecten er vanuit het Fonds worden gefinancierd. 
De Raad constateert dat dit beleidsplan bij het voorliggende ontwerpbegroting 
hoort te zitten maar juist ontbreekt. Daarnaast bepaalt artikel 2, tweede lid, 
van de Landsverordening criminaliteitsbestrijdingsfonds, dat de bepalingen 
gegeven bij of krachtens de Comptabiliteitslandsverordening inzake de 
begroting en de rekening van overeenkomstige toepassing zijn bij het beheer 
van het Fonds. Nu het Fonds niet wordt benoemd in de begroting, is ook de 
omvang van de geldstroom hiervan onduidelijk, hetgeen de Raad onwenselijk 
acht. De Raad vraagt hiervoor de aandacht. 
 
6.5 Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 
Met betrekking tot dit ministerie staat de post ‘huur gebouwen en ruimten’ op 
nul begroot. Naar de mening van de Raad is een dergelijke begroting niet 
realistisch, tenzij de regering voorziet dat alle afdelingen van dit ministerie 
vóór 1 januari 2017 zullen verhuizen naar het nieuwe overheidsgebouw. De 
Raad adviseert dit nader toe te lichten.   
 
6.6 Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
De Raad verzoekt wederom een toelichting op het vervallen of niet begroten 
van de post ‘kosteloze rechtskundig bijstand’. Naar de mening van de Raad is 
het niet opvoeren van deze begrotingspost niet realistisch. De Raad acht het 
opmerkelijk dat de post ook nergens te vinden is in de begroting van enig 
ander ministerie. Daarboven hebben recentelijk advocaten die rechtsbijstand 
verlenen in strafzaken op toevoegingsbasis zelfs gestaakt niet alleen door het 
uitblijven van betaling, maar ook omdat ze menen dat de vergoeding die ze 
voor hun diensten krijgen te laag is. In dit kader heeft de Raad begrepen dat 
momenteel gewerkt wordt aan een ontwerp landsbesluit toevoeging in 
strafzaken met geïndexeerde piketvergoedingen. Het behoeft geen betoog 
dat een verhoging van de piketvergoeding zal lijden tot extra uitgaven die wel 
terug te vinden moeten zijn op de begroting. De Raad adviseert dit toe te 
lichten en ook na te denken over bij welke ministerie deze begrotingspost zal 
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worden geplaatst. De Raad vraagt hiervoor de aandacht.   
 
6.7 Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en 

Telecommunicatie 
Ingevolge artikel 1, eerste lid, van de Verordening elektriciteitsconcessies 
wordt de concessie aan GEBE door de Minister van VROMI afgegeven. Het 
is de Raad onduidelijk waarom de concessie opbrengsten van GEBE geboekt 
worden op een begrotingspost van het Ministerie van TEATT en niet op die 
van VROMI. Bovendien wordt op pagina 18 van de toelichting vermeld dat 
voor het jaar 2017 incidentele inkomsten ter waarde van NAf 12 miljoen van 
GEBE worden verwacht als gevolg van een dividenduitkering. Ook dit is niet 
terug te vinden in de begrotingsposten van het Ministerie van VROMI. In 
plaats daarvan wordt op de begroting van het Ministerie van TEATT een 
bedrag van NAf 15 miljoen geboekt onder de post ‘dividend 
overheidsbedrijven’.  
Het is de Raad niet duidelijk of de verwachte dividend uitkering ad NAf 12 
miljoen hier is inbegrepen. Bovendien is het voor de Raad onduidelijk van 
welk overheidsbedrijf dan wel overheidsbedrijven het additionele bedrag aan 
dividenduitkering ter waarde van NAf 3 miljoen vandaan komt. De Raad 
vraagt de regering om het bovenstaande nader toe te lichten.   
 
In het licht van het bovenstaande, merkt de Raad op dat de toelichting geen 
melding maakt van de financiële situatie van de overheidsbedrijven en hun 
dividendbeleid waardoor er geen inzicht wordt gegeven in de mogelijke 
financiële consequenties die dividenduitkeringen voor het dienstjaar 2017 en 
de meerjarenbegroting kunnen hebben. De Raad acht het wenselijk dat de 
regering, conform artikel 5 van de Landsverordening Corporate Governance, 
een traject in gang zet voor het vaststellen van een dividendbeleid met 
betrekking tot de overheidsbedrijven. De Raad adviseert de regering om hier 
aandacht aan te besteden en om haar huidig dividendbeleid in de toelichting 
duidelijk toe te lichten.  
 
Met betrekking tot dit ministerie staat de post ‘huur gebouwen en ruimten’ op 
nul begroot. Naar de mening van de Raad is een dergelijke begroting niet 
realistisch. Zelfs als de regering voorziet dat alle afdelingen van dit ministerie 
voor 1 januari 2017 verhuizen naar het nieuwe overheidsgebouw, zullen 
alsnog huurkosten worden gemaakt. Het is onwaarschijnlijk dat de 
begrotingspost op nihil uitkomt. De Raad vraagt dit nader toe te lichten.   
  
6.8 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
De Raad constateert een vermindering van NAf 1.138.411 aan inkomsten uit 
erfpacht canon. Echter is hier geen verklaring voor te vinden in de 
begrotingsstukken. De Raad adviseert de regering dit nader toe te lichten.  
 
7. Kapitaaldienst Uitgaven  

 
Met betrekking tot de kapitaaldienst voor de begroting 2017 zijn bij alle 
hoofdstukken begrotingsposten ‘uitgestelde investeringen’ opgenomen. Deze 
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uitgaven worden echter helemaal niet toegelicht. Hierdoor kan de Raad geen 
volledig oordeel vormen over deze uitgaven op de kapitaaldienst. Hiermee 
wordt naar de mening van de Raad niet voldaan aan de toelichtingseisen 
zoals opgenomen in artikel 15, tweede lid, onderdeel b, van de Rft en artikel 
14, derde lid, van de Comptabiliteitslandsverordening. De Raad vraagt 
hiervoor de aandacht. 
 
In dit kader adviseert de Raad om als deel van toelichting ieder jaar in een bij 
de begroting behorende Bijlage of Staat, de bedragen en daarbij behorende 
toelichtingen en omschrijvingen van de niet gerealiseerde, de geannuleerde, 
en de nieuwe investeringen die vallen onder ieder opgenomen lening van de 
jaarlijkse begroting, te vermelden.  
 
8. Subsidies en Bijdragen 

 
De staat van inkomstenoverdrachten op pagina’s 57 tot en met 65 noemt 
instellingen die subsidies ontvangen. Het valt de Raad op dat bij de 
desbetreffende ministeries de begrotingsposten ‘subsidies en bijdragen’ allen 
voor het dienstjaar 2017 op nul zijn begroot. Dientengevolge bevat de staat 
van inkomstenoverdrachten subsidies die feitelijk niet zijn begroot.  
De Raad vraagt dit nader toe te lichten. 

 
9. Overige Opmerkingen  

 
• De Raad constateert dat voor de begroting 2017 wederom geen 

prijsindexering/COLA wordt opgenomen. De laatste prijsindexering 
heeft in 2012 plaatsgevonden. Deze inflatiecorrectie is een middel 
om de koopkracht op het salaris te behouden. De Raad heeft 
begrip voor de financiële situatie en beleidskeuze van de regering 
maar adviseert rekening te houden met de gevolgen van het 
(structureel) niet indexeren van de prijscompensatie. De Raad 
vraagt hiervoor de aandacht.   

• De Raad constateert dat er in de begroting niet is voorzien in 
huurkosten gerelateerd aan het nieuwe overheidsgebouw. De 
Raad is zich ervan bewust dat de juridische levering van de 
eigendom hiervan nog moet plaatsvinden, maar begrijpt dat dit in 
de loop van het dienstjaar 2017 zal gebeuren. Dientengevolge, 
zullen huurkosten betrekking hebbende op het huren van het 
nieuwe overheidsgebouw van de SZV en APS dienen te worden 
begroot. Het is onwaarschijnlijk dat de begrotingspost op nihil 
uitkomt. Daarnaast merkt de Raad op dat niet is voorzien in de 
kosten die (eventueel) gepaard zullen gaan met het beëindigen 
van bestaande huurovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld eventuele 
boetebedingen. De Raad adviseert de regering het voorliggende 
ontwerp met inachtneming van het bovenstaande aan te passen of 
waar mogelijk toe te lichten.   
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• Op pagina 4 van het Voorwoord wordt gesteld dat voor het 
verbeteren van het financieel beheer 12 projecten zijn gestart. 
Deze projecten worden echter niet genoemd of gespecificeerd. De 
Raad vraagt deze projecten nader toe te lichten en waar mogelijk 
te concretiseren.  

 
• Ingevolge artikel 12, eerste lid, onderdeel d, van de 

Comptabiliteitslandsverordening adviseert de Raad een overzicht 
van uitgegeven (langlopende) geldleningen aan de begroting toe 
te voegen.  

• Conform artikel 12, eerste lid, onderdeel e, van de 
Comptabiliteitslandsverordening adviseert de Raad een overzicht 
van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen 
aan de begroting toe te voegen.  

• De Raad constateert dat de toevoeging van een overzicht van 
verleende concessies ex. artikel 12, eerste lid, onderdeel f, van de 
Comptabiliteitslandsverordening van de begroting ontbreekt. De 
Raad adviseert dit toe te voegen.  

• Conform artikel 12, eerste lid, onderdeel g, van de 
Comptabiliteitslandsverordening dient een overzicht te worden 
toegevoegd van de eigendommen van het Land. In het tot het 
ontwerp behorende overzicht wordt alleen het wagenpark van het 
Land opgenomen. Dientengevolge is uit dit overzicht niet duidelijk 
wat voor zaken het Land allemaal in eigendom heeft. De Raad 
adviseert duidelijkheid inzake de eigendommen van het Land te 
geven. Het is moeilijk voorstelbaar dat deze alleen bestaan uit 
wagens. De Raad adviseert dit overzicht te herzien in een 
gedetailleerd overzicht waarbij gedifferentieerd wordt tussen het 
eigendom van het Land, en waarbij tevens wordt aangegeven dat 
als sprake is van eigendom, of er al dan niet beperkte zakelijke 
rechten (zoals erfpacht/hypotheek/vruchtgebruik) op rusten en zo 
ja, welke dan precies. 

• De Raad constateert dat het Land relatief veel auto’s in eigendom 
heeft.46 De Raad adviseert na te gaan of met betrekking tot deze 
auto’s kosten kunnen worden bespaard, onder andere door 
kritisch te bekijken welke dienst of afdeling daadwerkelijk een auto 
nodig heeft en of andere voorzieningen kunnen worden getroffen 
(lease- en huurconstructies). 

• De Raad constateert dat er een overzicht in de zin van artikel 12, 
eerste lid, onderdeel h, van de Comptabiliteitslandsverordening, 
met betrekking tot dienstverleningsovereenkomsten, ontbreekt. De 
Raad adviseert een dergelijk overzicht toe te voegen.  

• Conform artikel 12, eerste lid, onderdeel f, van de 
Comptabiliteitslandsverordening ontbreekt er een overzicht van 
verleende concessies. De Raad adviseert een dergelijk overzicht 

                                                
46   Zie het Overzicht van eigendommen (wagenpark) op pagina’s 66 tot en met 73 van de begroting 2017.  
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toe te voegen omdat anders niet wordt voldaan aan de eisen van 
deze bepaling. 

• Het is opmerkelijk dat het overzicht van de collectieve sector 
bestaat uit een lijst van 2015 en niet 2016. Daarnaast geeft het 
overzicht geen volledige weergave van de collectieve sector: dit 
blijkt in het bijzonder uit het feit dat niet alle overheids-NV’s hierop 
worden vermeld.  

 
 

10. Wetstechnische en redactionele opmerkingen 
 

In de bijlage zijn vermeld de opmerkingen van wetstechnische en 
redactionele aard welke een integraal onderdeel vormen van het advies.  
 
11.  Conclusie 

 
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. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van 18 oktober 2016. 

 
 

De Secretaris    De Vice-voorzitter 
 
 
 
 

_______________              ______________________________ 
Dhr. mr. A.G. Baly   Mevr. mr. drs. M.C.C. Brooks-Salmon 
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BIJLAGE bij het advies d.d 18 oktober 2016, RvA no. SM/10-16-LV 

Opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard 
 

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting bevat een aantal 
redactionele en wetstechnische onvolkomenheden. De Raad geeft de 
volgende niet-limitatieve voorbeelden: 
a. Financiële paragraaf, vijfde lid, vermeldt het dienstjaar 2013. De Raad 

adviseert dit aan te passen.  
b. De Raad adviseert in de gehele begroting, inclusief diens bijlagen, de 

Nederlands-Antilliaanse gulden in overeenstemming met Ar 59, tweede 
lid, aan te geven met het valutateken ‘NAf ’.  

c. Het totaalbedrag van de betalingsachterstanden zoals vermeld op pagina 
9 van de Toelichting is incorrect. NAf 159.463.607 + NAf 31.984.508 = 
NAf 191.448.115 en niet NAf 31.984.508. De Raad adviseert dit aan te 
passen zodat bij het totaalbedrag ook het totaal aan 
betalingsachterstanden bij de SZV en APS zijn inbegrepen.  

d. Pagina’s 12 en 14 in de begroting van het Ministerie van Justitie komen in 
tweevoud voor. De Raad adviseert dit te corrigeren.  

e. Op pagina 17 van de begroting wordt de begrotingspost ‘studiebeurzen 
toelagen’ twee keer vermeld. De Raad adviseert dit aan te passen.   

f. Het is de Raad opgevallen dat cijfermatige congruentie ontbreekt. Onder 
andere het consistent gebruik van punten en komma’s; bijvoorbeeld op 
sommige plekken 100,000 en op andere 100.000. De Raad adviseert om 
bij het opschrijven van getallen één uniforme stijl te gebruiken en dit in de 
gehele begroting aan te passen. Ter verdere illustratie hiervan wijst de 
Raad op de (foutieve) 50,000 en 0,5 miljoen op pagina 19 in de 
toelichting. 

g. De Raad adviseert de toelichting te controleren op taalkundige misslagen. 
De Raad wijst in dit kader in het bijzonder op het incorrect gebruik van: 
- enkelvouds- en meervoudsvormen (bijv. “een oplossingen” op pagina 

5 en “Een van de grootste risico” op pagina 7); 
- lidwoorden (bijv. “voor samenleving” op pagina 6 en “Het casino 

operators” op pagina 19); en, 
- aanwijzend voornaamwoorden (bijv. “worden opgezet moet 

bewerkstelligen” op pagina 6 en “de risico’s het Land” op pagina 8).  
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