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Versterking van onze democratie

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

COUNCIL OF ADVICE
RAAD VAN ADVIES

VISIE:
De Raad van Advies is een professioneel adviesorgaan 
functionerend in een representatieve omgeving dat onafhankelijke, 
doeltreffende, wetenschappelijke en rechtvaardige adviezen 
uitbrengt aan de regering en Staten met het doel om kwalitatieve 
wetgeving tot stand te brengen ter bevordering van een goed 
functionerende democratie voor de individuele burger en de Sint 
Maartense samenleving in zijn geheel.
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Voorwoord
Geachte lezer, 

Met een blij gevoel van normaliteit, na de verwoesting van 
orkaan Irma, is de Raad op 14 februari naar zijn opgeknapte 
gebouw verhuisd. Ik ben daarom zeer verheugd om u, de 
lezer, het jaarverslag 2018 aan te bieden. In dit verslag krijgt 
u een overzicht van de binnengekomen adviesverzoeken en 
uitgebrachte adviezen alsmede onder andere de werkwijze 
van de leden en het secretariaat van de Raad in het afgelopen 
jaar. Tevens wordt u met het thema: “De (Caribbean) 
Financial Action Task Force (C)FATF in de internationale 
strijd tegen witwassen”, terrorismefinanciering en de 
proliferatie van massavernietigingswapens gepresenteerd 
om u meer kennis over het ontstaan, reden, doeleinde en 
werkwijze van de (C)FATF te geven. 

In het afgelopen jaar heeft de Raad 31 adviesverzoeken 
ontvangen en 36 adviezen uitgebracht. Sinds ons bestaan 
is dit het grootste aantal adviezen die de Raad in een jaar 
heeft uitgebracht. 

Na de installatie van het Tweede Kabinet Leona Marlin-
Romeo, heeft de Raad de reguliere gesprekken met de 
Voorzitter van de Staten, de Minister-President en alle 
ministers gehouden. Ons motief is om met de Staten en 
de ministeries goede contacten te onderhouden omdat wij 
samen een belangrijke rol spelen in het wetgevingsproces. 
Tijdens deze gesprekken maakt de minister meestal zijn 
prioriteiten bekend en wat ons qua wetgeving te wachten 
staat. De Raad heeft hiernaast tevens met de Minister 
van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid en 
zijn delegatie verschillende gesprekken gevoerd omtrent 
de zeer complexe concept landsverordening algemene 
ziektekostenverzekering. Gedurende een van deze 
gesprekken was ook de directeur van SZV aanwezig.

Noemenswaardig is het feit dat een delegatie van de CFATF 
met de Raad en andere betrokken mensen en instanties 
op Sint Maarten serieuze gesprekken heeft gevoerd in het 
kader van een zogenaamd high-level missie over het niet 

naleven van de criteria en het risico om als land op de grijze 
of zwarte lijst te belanden.

De Raad heeft in februari de Vier-Raden overleg te Aruba 
bijgewoond en later in het jaar op Sint Maarten afscheid 
genomen van de Vice-President van de Raad van State mr. 
P.H. Donner.

De Raad heeft in juli meegedaan aan het Business 
Outreach Placement Program (BOPP) van het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport door een student-
stagiaire aan te nemen van het voortgezet onderwijs op de 
afdeling Administratie.

Leden en secretariaat van de Raad hebben om hun kennis 
te blijven verdiepen en uit te breiden seminars, forums, 
lezingen en masterclasses, trainingen wetgevingsprocedure 
en -techniek en analyse Jaarrekeningen op Aruba, Curaçao, 
Nederland en hier te lande bijgewoond of gevolgd. 

Jammer genoeg heeft de Raad afscheid moeten nemen 
van de heer Jan Beaujon en de heer mr. Miguel Alexander, 
beiden hebben de pensioengerechtigde leeftijd voor de 
Raad bereikt. Beide heren hebben vanaf het prille begin als 
lid respectievelijk buitengewoon lid gediend van de Raad. 
Hoofdmedewerker mevrouw Tswana Nunes-Burleson heeft 
ook afscheid van de Raad genomen in augustus. 

De Raad heeft in het jaar 2018, de heer Alphaeus Tatem 
MF. Acc. verwelkomt als nieuw lid en mevrouw mr. Melinda 
Hoeve en mevrouw mr. Maria Van der Sluijs-Plantz 
verwelkomt als nieuwe buitengewone leden. Mevrouw Van 
der Sluijs-Plantz is in oktober benoemt als Staatsraad bij de 
Raad van State voor Sint Maarten. Als gevolg hiervan is zij 
tevens buitengewoon lid van de Raad van Advies. 

Onder begeleiding van Staatsraad, mevrouw Van der Sluijs-
Plantz, heb ik in Nederland een kennismakingsronde met 
de nieuwe Vice-President mr. Thom de Graaf en andere 
Staatsraden gemaakt. Er volgde een korte vergadering met 
de Staatsraad van Curaçao dhr. Comenencia en mevrouw 
Van der Sluijs-Plantz over o.a. de Geschillenregeling.

Als vice-voorzitter wil ik tenslotte mijn dank betuigen voor de 
goede samenwerking met de Raden van het Koninkrijk der 
Nederlanden, aan de leden van de Raad voor hun bijdrage 
en aan het secretariaat onder leiding van de secretaris mr. 
A. Baly voor diens professionalisme en dedicatie.

Mevrouw mr. drs. Mavis Brooks-Salmon
Vice-voorzitter Raad van Advies St. Maarten
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De Raad van Advies is een Hoog College van Staat. Een 
Hoog College van Staat is een overheidsorgaan die in de 
Staatsregeling is vastgesteld, zelfstandig is en zijn taken 
onafhankelijk van de regering uitvoert. De artikelen 69 tot 
en met 73 in het vijfde hoofdstuk van de Staatsregeling van 
Sint Maarten regelen de instelling en fundamenten van de 
Raad van Advies.

Artikel 69 van de Staatsregeling bepaalt dat de Raad door 
de regering wordt gehoord over:

a. alle ontwerpen van landsverordeningen en van 
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen;

b. voorstellen tot goedkeuring, als bedoeld in het 
tweede lid van artikel 24 van het Statuut voor het Koninkrijk 
der Nederlanden, van verdragen die Sint Maarten raken;

c. voorstellen van rijkswetten en ontwerpen van 
algemene maatregelen van rijksbestuur; en

d. alle buitengewone gevallen van gewichtige aard, in 
de gevallen dat de landsverordening dit voorschrijft en in 
alle andere zaken waarin de regering dit nodig acht.

De Staten horen de Raad over de bij de Staten door 
een of meer leden aanhangig gemaakte ontwerpen van 
landsverordening, de zogeheten initiatieflandsverordeningen.

Overigens is de Raad bevoegd om uit eigen beweging de 
regering van advies te dienen als hij dat nodig acht.

1.1 Toetsingskader

De Raad ontleent zijn gezag aan de wetenschappelijke 
benadering ten aanzien van de adviezen. De Raad toetst een 
ontwerp enkel aan het vooraf opgestelde toetsingskader, 
bestaande uit een beleidsanalytische, juridische en 
wetstechnische toets. 

De beleidsanalytische toets is een kritische analyse van de 
beleidsmatige aspecten van het voorstel. Een belangrijk 
aandachtspunt is de toelichting. Is de reden voor deze 
nieuwe wet of maatregel duidelijk verwoord? En overtuigt 
deze argumentatie?
De juridische toets beoordeelt de juridische kwaliteit van het 
voorstel. Daarbij gaat het om twee hoofdonderdelen:

a. Toetsing aan hoger recht; en 

b. Inpassing in bestaand recht. 

De wetstechnische toets beoordeelt de technische kwaliteit 
van het voorstel en de toelichting bij het voorstel. Technische 
aspecten als logische en systematische opbouw, innerlijke 
consistentie en terminologie worden onder de loep 
genomen. 

Deze toetsingsgronden zijn naar analogie van het 
toetsingskader van de Raad van State. Dit toetsingskader is 
de waarborg voor een professioneel resultaat dat de Raad 
te allen tijde streeft te bereiken. 

1.2 Behandeltermijn

De behandeltermijn voor adviesverzoeken bij de Raad 
is afhankelijk van onder meer de complexiteit van het 
adviesverzoek, de prioritering op verzoek van de regering of 
de Staten en de werkvoorraad van en capaciteit bij de Raad. 
Naast de complexiteit van het adviesverzoek speelt het feit 
dat de Raad op zoek kan gaan naar nadere informatie indien 
het voor de advisering noodzakelijk wordt geacht, ook een 
rol. De Raad kan zich echter niet aan termijnstellingen 
binden vanwege het streven om kwalitatief hoogwaardige 
adviezen te kunnen garanderen. 

Als de behandeltermijn wordt opgesplitst in de categorieën 
1 maand of minder, 1 tot 3 maanden en 3 tot 6 maanden, 
dan was de verdeling van de behandeltermijn in 2018 als 
volgt: 

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, 
geeft de Raad in zijn advies aan de regering in overweging 
ten aanzien van ontwerp-landsverordeningen en ontwerp-
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, een 
van de typen dicta in de lijst van vaste dicta van de Raad 
opgenomen in bijlage 2.
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De samenstelling per 1 januari 2018 van de Raad van Advies:

Voorzitter:
Vicevoorzitter, tevens lid:

Zijne Excellentie de Gouverneur van Sint Maarten drs. E.B. Holiday
Mrs. Mavis Brooks-Salmon LL.M. MA

Leden: De heer Jan Beaujon
Mevrouw Marcella Hazel MA
De heer mr. Rik Bergman

Buitengewone leden: De heer mr. Miguel Alexander
De heer Louis Duzanson
Mevrouw Patricia Philips

De samenstelling per 31 december 2018 van de Raad van Advies:

Voorzitter:
Vice-voorzitter, tevens lid:

Zijne Excellentie de Gouverneur van Sint Maarten drs. E.B. Holiday
Mevrouw mr. drs. Mavis Brooks-Salmon

Leden: Mevrouw Marcella Hazel MA 
De heer mr. Rik Bergman
Mevrouw Patricia Philips
De heer Alphaeus Tatem MF. Acc.

Buitengewone leden: Mevrouw mr. Melinda Hoeve
Mevrouw mr. Maria Van der Sluijs-Plantz

2.1 Samenstelling van de Raad van Advies in
     2018

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 nevenactiviteiten van de leden van de Raad van Advies zijn opgenomen in bijlage 1.

2Bedrijfsvoering van de Raad van Advies
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2.2 Samenstelling van het secretariaat in 2018

In artikel 11, eerste lid, van de Landsverordening Raad van 
Advies staat vermeld dat aan de Raad een secretariaat 
wordt toegevoegd met aan het hoofd de Secretaris. Het 
personeel van het secretariaat wordt op voordracht van de 
Raad bij landsbesluit benoemd, en gehoord de Raad, bij 
landsbesluit geschorst en ontslagen.

Het secretariaat van de Raad is belast met ondersteunende 
werkzaamheden aan de Raad in de ruimste zin des 

woords. Zo is het secretariaat onder andere belast met 
het voorbereiden en vastleggen van de vergaderingen 
van de Raad, met het verrichten van onderzoek op 
wetenschappelijk niveau over adviesverzoeken en het 
opstellen van conceptadviezen. Het secretariaat assisteert 
de Raad bij het onderhouden van werkrelaties met onder 
andere de regering, de Staten, de Raden van Advies van 
respectievelijk Aruba en Curaçao en de Raad van State 
van Nederland. Het secretariaat stimuleert hierbij tevens 
de contacten met andere instanties/adviesorganen op 
ambtelijk niveau.

Secretaris: De heer mr. Ajamu Baly

Juridisch bestuursadviseur(s): Mevrouw mr. Nathalie Tackling 
De heer mr. Mischa Keppel

Hoofdmedewerker administratie: Mevrouw Tswana Nunes-Burleson

Allround administratieve medewerker: Mevrouw Withney Murray

De samenstelling per 31 december 2018 van het secretariaat van de Raad van Advies:
Secretaris: De heer mr. Ajamu Baly

Juridisch bestuursadviseur(s): Mevrouw mr. Nathalie Tackling 
De heer mr. Mischa Keppel
De heer mr. Jessey Salomon

Hoofdmedewerker administratie: Mevrouw Shariselle Hennis

Allround administratieve medewerker: Mevrouw Withney Murray 

2.3 Kennisbeleid en opleidingen

De Raad hecht veel waarde aan het ontwikkelen van kennis 
voor onder andere de medewerkers van het secretariaat, 
evenals voor de Raadsleden zelf. Voor het goed uitoefenen 
van zijn taken is de Raad afhankelijk van de mate waarin 
kennis beschikbaar is. Naast de bibliotheek, die zoveel 
mogelijk wordt aangevuld met actuele literatuur, hebben 
leden van de Raad en het secretariaat verschillende 
opleidingen, cursussen en informatiesessies gevolgd. De 
belangrijkste worden hieronder opgesomd:

• De leden van de Raad en het secretariaat hebben in 
februari een training gevolgd over de Jaarrekening;

• De waarnemend secretaris heeft in maart op Curaçao 
een cursus gevolgd over The Frontiers of Children’s 
Rights in the Caribbean Region;

• De waarnemend secretaris heeft in het eerste en tweede 
kwartaal van het jaar een online management cursus 
gevolgd;

• In het eerste kwartaal van het jaar hebben de twee 

medewerkers van de administratieve afdeling een 
juridische basiscursus gevolgd;

• Een juridisch bestuursadviseur heeft in mei en juni 
stage gelopen bij de Raad van State in Nederland en 
een wetgevingscursus gevolgd;

• De waarnemend secretaris heeft in juni stage gelopen 
bij de Raad van Advies op Aruba;

• De leden van de Raad en het secretariaat hebben in 
juni het symposium van de Gouverneur met als thema 
Climate Change and Small Island States – A Call For 
Strategic Action bijgewoond;

• De Vice-voorzitter, leden van de Raad en het secretariaat 
hebben in september deelgenomen aan de cursus 
nieuw familie en huwelijksvermogensrecht;

• Een juridisch bestuursadviseur en leden van de Raad 
hebben in oktober deelgenomen aan de Masterclass 
een Belastingstelsel op Maat op Aruba;

• De Vice-voorzitter en een lid van de Raad hebben in 

De samenstelling per 1 januari 2018 van het secretariaat van de Raad van Advies:

JAARVERSLAG|20188



november de forumdiscussie getiteld aanwijzingen en 
ontbindingsrecht, onderlinge verhoudingen op rijks- en 
landsniveau bijgewoond op Curaçao;

• Een juridisch bestuursadviseur heeft in december een 
verdiepingscursus Verzekeringsrecht gevolgd.

2.4 Financieel beheer

De Vice-voorzitter voert het begrotingsbeheer op grond 
van artikel 26, tweede lid, van de Landsverordening 
Raad van Advies en artikelen 35, 40, 41 en 42 van de 
Comptabiliteitslandsverordening. Ingevolge artikel 26, 
eerste lid, van de Landsverordening Raad van Advies dienen 
de Staten in overeenstemming met de Raad en de betrokken 
minister de Raad alle faciliteiten beschikbaar te stellen voor 
een goede en onafhankelijke taakuitoefening. De Raad heeft 
conform de wettelijke voorschriften in de Landsverordening 
Raad van Advies en de Comptabiliteitslandsverordening zijn 
begroting 2019 ingediend bij de Staten en bij de Minister 
van Financiën.

2.5 Communicatie

De Raad heeft gedurende het jaar vergaderingen gehouden 
met alle Ministers en de Voorzitter van de Staten. Het 
doel van deze vergaderingen is om de samenwerking te 
bevorderen en om een idee te krijgen van wat de Raad op 
het gebied van concept wetgeving kan verwachten en de 
mogelijkheid om dit te coördineren.

Het publiek kan via www.councilofadvicesxm.com op de 
hoogte blijven van belangrijke informatie, evenementen 
en adviezen van de Raad. Websitebezoekers kunnen de 
ontvangst van nieuwe adviesverzoeken volgen tot dat het 
advies van de Raad gereed is alsook adviezen die openbaar 
zijn gesteld raadplegen. De website van de Raad is zowel in 
het Engels als in het Nederlands toegankelijk.

2.5.1 Landsverordening openbaarheid van 
         bestuur
De manier waarop de Raad zijn taken uitoefent dient 
kenbaar te zijn voor de regering, Staten, andere instanties 
en de bevolking van Sint Maarten. De openbaarmaking van 
de adviezen van de Raad conform de bepalingen genoemd 
in de Landsverordening openbaarheid van bestuur is een 
van de beschikbare communicatiemiddelen. Op grond 
van de Landsverordening openbaarheid van bestuur 
geschiedt de openbaarmaking van de adviezen van de 
Raad door de Minister van Algemene Zaken. Adviezen over 
ontwerpen van landsverordeningen zijn gelijktijdig met de 
indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering 
of door initiatiefnemers openbaar. Een kopie van het door 
de Raad uitgebrachte advies wordt ook door de regering 
samen met het nader rapport naar de Staten gestuurd. 
Meezending van het advies van de Raad geschiedt ook 
in de gevallen dat het een voorontwerp van een initiatief-
landsverordening betreft. Adviezen over alle andere 
ontwerpen dan landsverordeningen waarvan publicatie in 
het Afkondigingsblad is vereist zijn openbaar gelijktijdig met 
die publicatie. Adviezen over andere gevallen zijn openbaar 
binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht. 

2.5.2 Lezingen

De Raad heeft in november een lezing gehouden met als 
thema: “ Separation of Powers: Trias Politica in theory & 
practice”. De scheiding van machten is een theorie van 
regeren waar de machten (bijvoorbeeld het parlement 
(wetgevend), de regering (uitvoerend) en het gerecht 
(gerechtelijk)) onafhankelijk van elkaar zijn gestructureerd 
om misbruik van macht te voorkomen. Deze bevoegdheden 
functioneren onafhankelijk maar zijn van elkaar afhankelijk 
voor een goede werking van de overheid. Keynote sprekers 
voor deze lezing waren mr. Reynold Groeneveldt en Dr. 
Nilda Arduin.
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2.5.3 Vier-Radenoverleg

Van 22 tot en met 24 februari is op Aruba het Vier-Radenoverleg gehouden. Het Vier-Radenoverleg is een overleg dat elke 
twee jaar gehouden wordt tussen de Raden van Advies van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de Raad van State van 
Nederland. Tijdens het Vier-Radenoverleg zijn gemeenschappelijke aandachtsgebieden besproken en hebben de Raden 
onderling kennis en ervaringen met elkaar uitgewisseld. Hoofdthema van het overleg was: “De veranderende rol van de 
Raden van Advies en Raad van State bij de openbare financiën en de implicaties hiervan voor de taak en werkwijze”. Het 
financieel toezicht in de Caribische landen in de huidige vorm is bedoeld als tijdelijk. Is er een taak voor de Raden, zoals 
die thans ook op grond van de wet Hof aan de Raad van State is toebedeeld? Aan wie zou dan advies moeten worden 
uitgebracht, of zouden de Raden zelf de toezichthouder moeten zijn? Dit zijn sommige van de vragen die de Raden tijdens 
het Vier-Radenoverleg onder elkaar hebben besproken. 

JAARVERSLAG|201810
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3. Advisering van de Raad van Advies 
3.1 Adviesverzoeken en adviezen 
Hieronder volgt een grafiek en een overzicht van de adviesverzoeken in het verslagjaar 2018: 
 

 
 
 

REGERING 
 

RvA Nummer      Onderwerp 

SM/01-18 LV Ontwerp van Landsverordening Begroting 2018 

SM/02-18 LV  Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening begroting 
2017 in verband met wijzigingen van de kapitaaldienst 

SM/03-18 LV Ontwerp van Landsverordening herziening pensioen overheidsdienaren 
(SPOED) 

SM/04-18 LV  Ontwerp van Landsverordening tot instelling van het Nationaal 
Programmabureau Wederopbouw, alsmede tot regeling van de inrichting, 
samenstelling, taken en bevoegdheden van het Nationaal Programmabureau 
Wederopbouw (Tijdelijke Landsverordening Nationaal Programmabureau 
Wederopbouw) 

SM/05-18 LV Ontwerp van Landsverordening houdende regels inzake bouwen en gebruik 
van gronden en opstellen voor het gebied Middle Region (Landsverordening 
ontwikkelingsplan Middle Region)  

SM/06-18 LV Ontwerp Landsverordening van de tot vaststelling van de Begroting van het 
Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2018 (Landsverordening begroting 
2018) 
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Hieronder volgt een grafiek en een overzicht van de adviesverzoeken in het verslagjaar 2018:

REGERING
RvA Nummer Onderwerp
SM/01-18 LV Ontwerp van Landsverordening Begroting 2018
SM/02-18 LV Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening begroting 2017 in verband met 

wijzigingen van de kapitaaldienst

SM/03-18 LV Ontwerp van Landsverordening herziening pensioen overheidsdienaren (SPOED)
SM/04-18 LV Ontwerp van Landsverordening tot instelling van het Nationaal Programmabureau Wederopbouw, 

alsmede tot regeling van de inrichting, samenstelling, taken en bevoegdheden van het Nationaal 
Programmabureau Wederopbouw (Tijdelijke Landsverordening Nationaal Programmabureau 
Wederopbouw)

SM/05-18 LV Ontwerp van Landsverordening houdende regels inzake bouwen en gebruik van gronden en opstellen 
voor het gebied Middle Region (Landsverordening ontwikkelingsplan Middle Region) 

SM/06-18 LV Ontwerp Landsverordening van de tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor 
het dienstjaar 2018 (Landsverordening begroting 2018)

SM/07-18 LV Ontwerp van Landsverordening houdende regels inzake bouwen en gebruik van gronden en opstallen 
voor het gebied Dutch Quarter (Landsverordening ontwikkelingsplan Dutch Quarter) 

SM/08-18-LV Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de begroting van het Land Sint Maarten voor het 
dienstjaar 2018 (Landsverordening begrotingswijziging 2018) 

SM/09-18-LV Ontwerp Landsverordening Reparatielandsverordening Sociale verzekeringen
SM/10-18-LV Ontwerp van Landsverordening houdende regels teneinde te voldoen aan aanbeveling 29 van de 

Financial Action Task Force (Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties)
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SM/11-18-LV Ontwerp van Landsverordening houdende regels ter voorkoming van en bestrijding van witwassen 
en terrorismefinanciering naar aanleiding van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force 
(Landsverordening bestrijding witwassen en terrorismefinanciering)

SM/12-18-LV Landsverordening tot tweede wijziging van de Landsverordening begroting 2018 in verband met 
de financiering van enkele veranderde beleidsdoelen, alsmede op grond van voortschrijdende 
inzichten en tenslotte in verband met herziening van de meerjarenramingen op grond van aangepaste 
beleidsdoelen

SM/13-18-LV Landsverordening, van de tot herstel van een wetstechnische omissie in de Landsverordening van de 
26e juni 2017 houdende wijziging van de Sanctielandsverordening ter uitvoering van aanbeveling 6 van 
de Financial Action Task Force om zonder vertraging de beperkende maatregelen te implementeren 
en enkele wetstechnische aanpassingen

SM/14-18-LV Landsverordening, van de tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienst jaar 
2015

SM/15-18-LV Landsverordening van de tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het 
dienstjaar 2019 (Landsverordening begroting 2019)

SM/05-17 LV Ontwerp van Landsverordening houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering 
(Wetboek van Strafvordering) 

SM/10-17 LV Ontwerp Landsverordening tot wijziging Landsverordening van het wetboek van Strafrecht in verband 
met het doorvoeren van enkele dringende Internationale verplichtingen   

SM/11-17 LV Ontwerp Landsverordening tot aanvaarding van het voorstel van rijkswet van het lid van Laar tot 
wijziging van de artikel 14 en 38 van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden (Beperken van 
de mogelijkheid een algemene maatregel van rijkswet uit te vaardigen zonder wettelijk grondslag 
daartoe)                                                                                                                              

SM-13-17 LV Ontwerp Landsverordening houdende regeling van verplichte uniforme verzekering tegen ziektekosten 
(SPOED)

SM/17-17 LV Ontwerp van Landsverordening van de tot wijziging van de Comptabiliteitsverordening in verband 
met de bevordering van de uitvoerbaarheid van aanbestedingsregels                                                                         

SM/18-17 LV Ontwerp van Landsverordening tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het 
dienstjaar 2013 (Landsverordening vaststelling jaarrekening 2013)

SM/19-17 LV Ontwerp van Landsverordening tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het 
dienstjaar 2014 (Landsverordening vaststelling jaarrekening 2014) 

REGERING
RvA Nummer         Onderwerp
SM/01-18 LB Ontwerp van Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het kiesbesluit in 

verband met de wijziging van de locatie van het stembureau in een aantal stemdistricten ontwerp en 
nota van toelichting

SM/02-18 LB Ontwerp Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken 
SM/03-18 LB Ontwerp van Tijdelijk Landsbesluit inrichting en organisatie Nationaal Programmabureau Wederopbouw

SM/04-18 LB Ontwerp van Landsbesluit rechtspositie Sint Maartense lid van de Raad van State van het Koninkrijk
SM/05-18 LB Ontwerp van Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Besluit medische 

en verpleegtarieven en vaststelling van de bijlage

SM/06-18-LB Ontwerp Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot regeling van de inrichting en organisatie 
van het secretariaat van de Integriteitskamer, alsmede tot vaststelling van de geldelijke voorzieningen 
van de leden en plaatsvervangende leden van de Integriteitskamer en de remuneratie van de leden en de 
plaatsvervangende leden van de Raad van Toezicht van de Integriteitskamer (Uitvoeringslandsbesluit 
Integriteitskamer)
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SM/07-18 LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van een bekostigingssysteem voor het 
onderwijs en regels inzake de procedure tot indiening en behandeling van aanvragen voor bekostiging 
(Landsbesluit bekostiging onderwijs)

SM/08-18-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de ter uitvoering van artikel 61a van de Algemene 
Landsverordening landsbelastingen (Landsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van 
belastingen

DIV  

RvA Nummer            Onderwerp
SM/01-18 DIV Adviesverzoek met betrekking tot enkele juridische vragen inzake de verkiezing 

SM/02-18 DIV
Aanbieding schriftelijke verklaringen ministers ingevolge artikel 3, tweede en zesde lid, 
Landsverordening integriteitsbevordering ministers 19-feb 2018 / Aanbieding schriftelijke 
verklaringen ministers ingevolge artikel 3, tweede en zesde lid, Landsverordening 
integriteitsbevordering ministers 27-feb-2018

SM/03-18-DIV Aanbieding schriftelijke verklaringen ministers ingevolge art 3, tweede en zesde lid, 
Landsverordening integriteitbevordering ministers

SM/04-18-DIV
Regeling van de minister-president tot wijziging van de aanwijzingen voor de regelgeving van Sint 
Maarten in verband met het toevoegen van aanwijzingen voor zelfstandige bestuursorganen en tot 
herstel van enkele technische onvolkomenheden.

SM/02-17 DIV Adviesverzoek Herziening Reglement van Orde Staten          

Staten ILV
RvA Nummer                Onderwerp
SM/01-18 ILV Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Kiesverordening Sint Maarten (AB 2010, 

GT no. 10)

SM/02-18 ILV Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Registratie en Financiën 
Politieke partijen (AB 2010, GT no. 11) en de Kiesverordening (AB 2010, GT no. 10)

SM/03-18-ILV Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene Politiekeur (AB 2013, GT no. 42) 
in verband met de invoering van het verbod op gebruik van plastic tasjes

RW
RvA Nummer               Onderwerp
SM/01-18 RW Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de Landen (Rijkswet 

Koninkrijkgeschillen)
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Aan het einde van het verslagjaar 2018 zijn 3 adviesverzoeken in behandeling die over zijn gegaan naar het 
nieuwe jaar.

15 
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SM/03-18-DIV Aanbieding schriftelijke verklaringen ministers ingevolge art 3, tweede en 
zesde lid, Landsverordening integriteitbevordering ministers 

SM/04-18-DIV 

Regeling van de minister-president tot wijziging van de aanwijzingen voor 
de regelgeving van Sint Maarten in verband met het toevoegen van 
aanwijzingen voor zelfstandige bestuursorganen en tot herstel van enkele 
technische onvolkomenheden. 

SM/02-17 DIV Adviesverzoek Herziening Reglement van Orde Staten                                     
 

Staten ILV 
 

RvA Nummer       Onderwerp 

SM/01-18 ILV Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Kiesverordening Sint 
Maarten (AB 2010, GT no. 10) 

SM/02-18 ILV  Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening 
Registratie en Financiën Politieke partijen (AB 2010, GT no. 11) en de 
Kiesverordening (AB 2010, GT no. 10) 

SM/03-18-ILV Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene Politiekeur 
(AB 2013, GT no. 42) in verband met de invoering van het verbod op gebruik 
van plastic tasjes 

 

RW 
 

RvA Nummer      Onderwerp 

SM/01-18 RW Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en 
de Landen (Rijkswet Koninkrijkgeschillen) 

 
Aan het einde van het verslagjaar 2018 zijn 3 adviesverzoeken in behandeling die over zijn 
gegaan naar het nieuwe jaar. 
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Hieronder volgt een overzicht van de adviesverzoeken in het verslagjaar 2018 onderverdeeld per 
ministerie (inclusief de initiatiefvoorstellen van de Staten): 
 

 
 
Hieronder volgt een overzicht van de uitgebrachte adviezen in het verslagjaar 2018: 
 

#     Onderwerp                                                                                               Dictum 
 
1 Ontwerp van Landsverordening houdende vaststelling 

van een nieuw Wetboek van Strafvordering (Wetboek 
van Strafvordering)   
 
 
 
Kenmerk: SM/05-17 LV                Advisering: 2-feb-18 

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

2 Ontwerp Landsverordening tot wijziging 
Landsverordening van het wetboek van Strafrecht in 
verband met het doorvoeren van enkele dringende 
Internationale verplichtingen     
 
                                                                                             
 
Kenmerk: SM/10-17 LV                Advisering: 20-mrt-18 

Concluderend geeft de Raad 
de regering in overweging de 
onderhavige ontwerp-
landsverordening naar de 
Staten te zenden; nadat met 
de opmerkingen van de Raad 
rekening zal zijn gehouden, 
in het bijzonder met artikel 
39, tweede lid, Statuut. 

3 Ontwerp Landsverordening tot aanvaarding van het 
voorstel van rijkswet van het lid van Laar tot wijziging 
van de artikel 14 en 38 van het Statuut van het 
Koninkrijk der Nederlanden (Beperken van de 

Concluderend geeft de Raad 
de regering in overweging de 
onderhavige ontwerp-
landsverordening naar de 
Staten te zenden; nadat aan 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AZ FIN JUST OCJS TEZVT VROMI VSA Staten

10 10

3

1 1

0

1 1

9

8

2 2 2

7

Adviezen per ministerie

2017 2018

Hieronder volgt een overzicht van de adviesverzoeken in het verslagjaar 2018 onderverdeeld 
per ministerie (inclusief de initiatiefvoorstellen van de Staten):
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Hieronder volgt een overzicht van de uitgebrachte adviezen in het verslagjaar 2018:

#     Onderwerp                                                                                               Dictum
Regering
1 Ontwerp van Landsverordening houdende vaststelling 

van een nieuw Wetboek van Strafvordering (Wetboek van 
Strafvordering)  

Kenmerk: SM/05-17 LV                Advisering: 2-feb-18

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

2 Ontwerp Landsverordening tot wijziging Landsverordening van 
het wetboek van Strafrecht in verband met het doorvoeren van 
enkele dringende Internationale verplichtingen    
                                                                              
       
Kenmerk: SM/10-17 LV                Advisering: 20-mrt-18

Concluderend geeft de Raad de regering 
in overweging de onderhavige ontwerp-
landsverordening naar de Staten te zenden; 
nadat met de opmerkingen van de Raad 
rekening zal zijn gehouden, in het bijzonder met 
artikel 39, tweede lid, Statuut.

3 Ontwerp Landsverordening tot aanvaarding van het voorstel 
van rijkswet van het lid van Laar tot wijziging van de artikel 
14 en 38 van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden 
(Beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van 
rijkswet uit te vaardigen zonder wettelijk grondslag daartoe)

Kenmerk: SM/11-17 LV                Advisering: 10-apr-18 

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

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

Kenmerk: SM/17-17 LV                Advisering: 20-feb-18 

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.

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

Kenmerk: SM/18-17 LV                Advisering: 20-feb-18

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

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

Kenmerk: SM/19-17 LV                Advisering: 20-mrt-18

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

7 Ontwerp van Landsverordening Begroting 2018     

Kenmerk: SM/01-18 LV                Advisering: 6-feb-18

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

8 Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de 
Landsverordening begroting 2017 in verband met wijzigingen 
van de kapitaaldienst                                                                              

Kenmerk: SM/02-18 LV                Advisering: 1-mrt-18

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

9 Ontwerp van landsverordening herziening pensioen 
overheidsdienaren (SPOED)

Kenmerk: SM/03-18 LV                Advisering: 22-mei-18

Concluderend geeft de Raad de regering 
in overweging de onderhavige ontwerp-
landsverordening naar de Staten te zenden; 
nadat met de opmerkingen van de Raad 
rekening zal zijn gehouden.
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10 Ontwerp van lansverordening tot instelling van het Nationaal 
Programmabureau Wederopbouw, alsmede tot regeling 
van de inrichting, samenstelling, taken en bevoegdheden 
van het Nationaal Programmabureau Wederopbouw 
(Tijdelijke Landsverordening Nationaal Programmabureau 
Wederopbouw)
                                                                                                                          
Kenmerk: SM/04-18 LV                Advisering: 17-apr-18

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

11 Ontwerp van Landsverordening houdende regels inzake 
bouwen en gebruik van gronden en opstellen voor het gebied 
Middle Region (Landsverordening otnwikkelingsplan Middle 
Region)

Kenmerk: SM/05-18 LV                Advisering: 18-sep-18

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.

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

Kenmerk: SM/06-18 LV                Advisering: 17-apr-18

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.

13 Ontwerp van landsverordening houdende regels inzake 
bouwen en gebruik van gronden en opstallen voor het gebied 
Dutch Quarter (Landsverordening ontwikkelingsplan Dutch 
Quarter)                                                                                     

Kenmerk: SM/07-18 LV                Advisering: 13-nov-18

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.

14 Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de begroting 
van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2018 
(Landsverordening begrotingswijziging 2018)                                               

Kenmerk: SM/08-18 LV                Advisering: 14-aug-18

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

15 Ontwerp landsverordening 
Reparatielandsverordening sociale verzekeringen                                                                                                                                    
   

Kenmerk: SM/09-18 LV                Advisering: 13-nov-18

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

16 Ontwerp van landsverordening houdende regels teneinde 
te voldoen aan aanbeveling 29 van de Financial Action 
Task Force (Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke 
Transacties).

Kenmerk: SM/10-18 LV                Advisering: 2-okt-18

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.

17 Ontwerp van Landsverordening houdende regels 
ter voorkoming van en bestrijding van witwassen en 
terrorismefinanciering naar aanleiding van de aanbevelingen 
van de Financial Action Task Force (Landsverordening 
bestrijding witwassen en terrorisme financiering).

 Kenmerk: SM/11-18 LV                Advisering: 16-okt-18

Concluderend geeft de Raad de regering 
in overweging de onderhavige ontwerp-
landsverordening naar de Staten te zenden 
nadat aan de opmerkingen van de Raad 
aandacht zal zijn geschonken
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18 Landsverordening tot tweede wijziging van de 
Landsverordening begroting 2018 in verband met de 
financiering van enkele veranderde beleidsdoelen, alsmede 
op grond van voortschrijdende inzichten en tenslotte in 
verband met herziening van de meerjarenramingen op grond 
van aangepaste beleidsdoelen 
                                                                                                  
Kenmerk: SM/12-18 LV                Advisering: 16-okt-18

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

19 Landsverordening, van de tot herstel van een wetstechnische 
omissie in de Landsverordening van de 26e juni 2017 
houdende wijziging van de Sanctielandsverordening ter 
uitvoering van aanbeveling 6 van de Financial Action Task 
Force om zonder vertraging de beperkende maatregelen te 
implementeren en enkele wetstechnische aanpassingen                                                      

Kenmerk: SM/13-18 LV                Advisering: 1-nov-18

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

20 Landsverordening van de tot vaststelling van de Begroting 
van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2019 
(Landsverordening begroting 2019)                                            

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

21 Landsverordening van de tot vaststelling van de Begroting 
van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2019

Kenmerk: SM/15-18 LV                   Advisering: 1-nov-18

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.

#     Onderwerp                                                                                               Dictum
Regering
22 Ontwerp van Landsbesluit, houdende algemene maatregelen 

tot wijziging van het kiesbesluit in verband met de wijziging 
van de locatie van het stembureau in een aantal stemdistricten 
ontwerp en nota van toelichting                                                                        

Kenmerk: SM 01-18 LB            Advisering: 30-jan-18

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

23 Ontwerp Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en 
veiligheidsonderzoeken.                                                                                                         

Kenmerk: SM/02-18 LB            Advisering: 7-aug-18

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

24 Ontwerp van Tijdelijk Landsbesluit inrichting en organisatie 
Nationaal Programmabureau Wederopbouw                                                                                   

Kenmerk: SM/03-18 LB            Advisering: 22-jul-18

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

25 Ontwerp van Landsbesluit rechtspositie Sint Maartense lid 
van de Raad van State van het Koninkrijk                                                                                                        

Kenmerk: SM/04-18 LB            Advisering: 22-jul-18

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

JAARVERSLAG|2018 17



26 Ontwerp van Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
tot wijziging van het Besluit medische en verpleegtarieven en 
vaststelling van de bijlage                                                              

Kenmerk: SM/05-18 LB            Advisering: 12-sep-18

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

27 Ontwerp Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot 
regeling van de inrichting en organisatie van het secretariaat 
van de Integriteitskamer, alsmede tot vaststelling van de 
geldelijke voorzieningen van de leden en plaatsvervangende 
leden van de Integriteitskamer en de remuneratie van de 
leden en de plaatsvervangende leden van de Raad van 
Toezicht van de Integriteitskamer (Uitvoeringslandsbesluit 
Integriteitskamer)        

Kenmerk: SM/06-18 LB            Advisering: 18-sep-18

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

28 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot 
vaststelling van een bekostigingssysteem voor het onderwijs 
en regels inzake de procedure tot indiening en behandeling 
van aanvragen voor bekostiging (Landsbesluit bekostiging 
onderwijs)                            

Kenmerk: SM/07-18 LB            Advisering: 2-okt-18

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

#     Onderwerp                                                                                               Dictum
Regering
29 Adviesverzoek Herziening Reglement van Orde Staten                                    

Herziening Reglement van Orde Staten (adviesverzoek)                                          

Kenmerk: SM/02-17 DIV           Advisering: 22-mei-18 

Met betrekking tot de voorgelegde vragen 
constateert de Raad geen strijd met de 
Staatsregeling. Wel kunnen de in dit advies 
besproken bepalingen worden verduidelijkt en 
verhelderd ter bevordering van zowel de functie 
van het reglement van orde als de doelmatigheid 
van de werkzaamheden van de Staten. 

30 Adviesverzoek met betrekking tot enkele juridische vragen 
inzake de verkiezing   

Kenmerk: SM/01-18 DIV            Advisering: 20-nov-18

Geen.

31 Aanbieding schriftelijke verklaringen ministers ingevolge 
artikel 3, tweede en zesde lid, Landsverordening 
integriteitsbevordering ministers 19-feb 2018/ 
Aanbieding schriftelijke verklaringen ministers ingevolge 
artikel 3, tweede en zesde lid, Landsverordening 
integriteitsbevordering ministers 27-feb-2018                                                                                                                                      

Kenmerk: SM/02-18 DIV             Advisering: 1-mrt-18

Concluderend geeft de Raad de Minister-
President in overweging om rekening te houden 
met de opmerkingen in dit advies.

32 Aanbieding schriftelijke verklaringen ministers ingevolge art 3, 
tweede en zesde lid, Landsverordening integriteitbevordering 
ministers                                                                                                          

Kenmerk: SM/03-18 DIV            Advisering: 14-aug-18

De Raad adviseert de minister-president om 
rekening te houden met de opmerkingen in dit 
advies.
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33 Regeling van de minister-president tot wijziging van de 
aanwijzingen voor de regelgeving van Sint Maarten in verband 
met het toevoegen van aanwijzingen voor zelfstandige 
bestuursorganen en tot herstel van enkele technische 
onvolkomenheden.                                                                                        

Kenmerk: SM/04-18 DIV            Advisering: 11-dec-18

Concluderend geeft de Raad de Minister-
President in overweging om rekening te houden 
met de opmerkingen in dit advies.

#     Onderwerp                                                                                               Dictum
Regering
34 Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de 

Kiesverordening Sint Maarten (AB 2010, GT no. 10)                

                                                                              
Kenmerk: SM/01-18 ILV            Advisering: 16-okt-18

De Raad geeft de initiatiefnemer in overweging 
om de wenselijkheid van het ontwerp te 
heroverwegen en adviseert de Staten om 
rekening te houden met de opmerkingen in dit 
advies.

35 Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de 
Landsverordening Registratie en Financiën Politieke partijen 
(AB 2010, GT no. 11) en de Kiesverordening (AB 2010, GT no. 
10)                                                                                 

Kenmerk: SM/02-18 ILV            Advisering: 18-dec-18

De Raad geeft de initiatiefnemer in overweging 
om de wenselijkheid van het ontwerp te 
heroverwegen en adviseert de staten om 
rekening te houden met de opmerkingen in dit 
advies. 

#     Onderwerp                                                                                               Dictum
Regering 
36 Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het 

Koninkrijk en de Landen (Rijkswet Koninkrijkgeschillen)

Kenmerk: SM/01-18 RW            Advisering: 11-dec-18

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

 
 
Hieronder volgt een overzicht van de aanwezigheid van de buitengewone leden voor de 
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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 2018 zagen de drie meest frequente adviesopmerkingen op de 
volgende aspecten:

1.     Financiële paragraaf
De opmerkingen hadden betrekking op de inadequate financiële onderbouwing van de plannen in de ontwerp-regelgeving. 
In het bijzonder werd artikel 10 van de Comptabiliteitslandsverordening geschonden omdat de financiële paragraaf 
onterecht niet (voldoende) inging op alle financiële gevolgen van de plannen of deze gevolgen onderschatte. 
 
2.     Wetgevingskwaliteit
Deze opmerkingen hadden betrekking op de wetgevingskwaliteit van de ontwerp-regelgeving. In het bijzonder ging het 
erom dat delen van de ontwerpen en toelichting niet conform de Aanwijzingen voor de regelgeving van Sint Maarten waren 
opgesteld. 
3.     De toelichting 
Deze opmerkingen zagen op geconstateerde gebreken in de toelichtingen op de ontwerp-regelgeving. In het bijzonder 
betrof het toelichtingen die verduidelijkt konden worden of toegankelijker konden zijn.

3.3 Vergaderingen

De Raad heeft in totaal 25 vergaderingen gehouden in het verslagjaar, waaronder 18 normale vergaderingen, 5 
spoedvergaderingen en 2 buitengewone vergaderingen onder voorzitterschap van de Gouverneur.
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3.4 Uitgaven 
De kosten van de Raad zijn in 2018 begroot op NAf 2.031.256,00. 
 

 
 

4. Thema: De (Caribbean) Financial Action Task Force (C)FATF in 
de internationale strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en 
de proliferatie van massavernietigingswapens. 
Het witwassen van geld, terrorismefinanciering en de proliferatie van massavernietigingswapens 
vormen wereldwijd een bedreiging voor de integriteit en stabiliteit van de financiële sector en de 
economie in brede zin. Bij witwassen gaat het om de verwerking van door criminele activiteiten 
gegenereerde activa om het verband tussen de fondsen en hun illegale oorsprong te verhullen. 
Bij terrorismefinanciering wordt geld ingezameld ter ondersteuning van terroristische activiteiten. 
De proliferatie of anders gezegd verspreiding van massavernietigingswapens doelt op het 
financieel faciliteren van de verspreiding en het inzetten van chemische-, biologische-, 
radioactieve- en nucleaire wapens.  Deze illegale handelingen kunnen buitenlandse investeringen 
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Hieronder volgt een overzicht van de aanwezigheid van de buitengewone leden voor 
de vergaderingen van de Raad: 
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3.4 Uitgaven

De kosten van de Raad zijn in 2018 begroot op NAf. 2.031.256,00.
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4
Het witwassen van geld, terrorismefinanciering en de proliferatie van massavernietigingswapens vormen wereldwijd een 
bedreiging voor de integriteit en stabiliteit van de financiële sector en de economie in brede zin. Bij witwassen gaat 
het om de verwerking van door criminele activiteiten gegenereerde activa om het verband tussen de fondsen en hun 
illegale oorsprong te verhullen. Bij terrorismefinanciering wordt geld ingezameld ter ondersteuning van terroristische 
activiteiten. De proliferatie of anders gezegd verspreiding van massavernietigingswapens doelt op het financieel faciliteren 
van de verspreiding en het inzetten van chemische-, biologische-, radioactieve- en nucleaire wapens.  Deze illegale 
handelingen kunnen buitenlandse investeringen ontmoedigen, internationale kapitaalstromen verstoren, welvaartsverlies 
teweegbrengen, middelen onttrekken aan productieve economische activiteiten en zelfs destabiliserende effecten hebben 
op andere landen. Door de verbondenheid van het wereldwijde financiële systeem, zijn de schadelijke effecten van dit 
soort activiteiten veelal grensoverschrijdend. Criminelen maken misbruik van de complexiteit die inherent is aan het 
mondiale financiële stelsel en van de verschillen tussen nationale wetten. Jurisdicties met zwakke of ineffectieve controles 
zijn dan vaak het doelwit. Dit onderstreept ─ ook voor Sint Maarten ─ het belang van het opzetten en in stand houden 
van een sterk regime tegen dit soort bedreigingen. Verslagjaar 2018 stond, gelet op de aard van de binnengekomen 
adviesverzoeken, voor een groot deel in het teken van het bereiken van dit doel.  

Financial Action Task Force (FATF)
In 1989 is de Financial Action Task Force (FATF) als intergouvernementeel orgaan opgericht om normen vast te stellen ter 
bestrijding van het witwassen van geld, terrorismefinanciering en andere gerelateerde misdaden ─ meer bekend onder de 
Engelstalige noemer Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) ─ die de integriteit van 
het internationale financiële stelsel schaden.1 De normen die het FATF heeft ontwikkeld, staan algemeen bekend als de 40 
FATF-aanbevelingen (Aanbevelingen) en worden erkend als de internationale standaard voor de bestrijding van witwassen, 
terrorismefinanciering en de verspreiding van massavernietigingswapens middels het internationale financiële stelsel.2 De 
Aanbevelingen werden voor het eerst uitgegeven in 1990 en zijn daarna meerdere malen herzien om de actualiteit en 
relevantie evenals de universele toepasbaarheid te waarborgen.3 Samen met andere internationale belanghebbenden 
zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werkt de FATF aan het identificeren van nationale kwetsbaarheden met als 
doel het internationale financiële systeem tegen misbruik te beschermen. De directeur van het IMF zegt hier het volgende 
over:

“There is no doubt that money laundering and terrorist financing can threaten a country’s economic stability, which is why 
the IMF has become increasingly active in supporting and promoting the AML/CFT efforts of our member countries, based 
on the [Financial Action Task Force] standard. What started as a small endeavor some 20 years ago has become part of our 
core work—from analysis and policy advice, to assessing the health and integrity of financial sectors, to providing financial 
assistance when needed, to helping countries build institutions and increase operational effectiveness.”4

- Christine Lagarde, Managing Director of the IMF

De FATF heeft zich verder tot taak gesteld te zorgen voor een effectieve uitvoering van wettelijke, regelgevende en 
operationele maatregelen ter voorkoming van misbruik van het financiële stelsel. Zo werkt het FATF als beleidsvormend 
orgaan continue aan het genereren van de nodige politieke wil om nationale wetgevings- en regelgevingshervormingen 
tot stand te brengen. 

1  https://www.fatf-gafi.org/about/
2 International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation, The FATF recommendations, 
adopted by the FATF Plenary in February 2012.
3 Herziening heeft plaatsgevonden in de jaren 1996, 2001, 2003, 2012 en meest recentelijk in 2015.
4 https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the-Financing-of-Terrorism

Thema: De (Caribbean) Financial Action Task Force 
(C)FATF in de internationale strijd tegen witwassen, 
terrorismefinanciering en de proliferatie van 
massavernietigingswapens.
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Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)
Sint Maarten is als land binnen het Koninkrijk der Nederlanden geen zelfstandig lid van de FATF.5 Het lidmaatschap van 
Sint Maarten houdt, met het Koninkrijk der Nederlanden als zogenaamde Cooperating and Supporting Nation (COSUN) 
en tevens zelf lid van de FATF, gestand via een ander orgaan, te weten de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF).6 
Dit is een regionale, als geassocieerd lid van de FATF ressorterende, organisatie van staten en territoria van het Caribische 
bekken die zich hebben gecommitteerd om gemeenschappelijke maatregelen te treffen tegen misbruik van het financiële 
stelsel. De organisatie van het CFATF werd opgericht als het resultaat van twee belangrijke bijeenkomsten die begin 
jaren negentig op Aruba en Jamaica zijn belegd.7 In november 1996 sloten eenentwintig (21) leden van de CFATF een 
Memorandum of Understanding dat nu als basis dient voor de doelstellingen en het werk van de CFATF.8 In dit document 
zijn de CFATF-leden onder meer overeengekomen om de Aanbevelingen te onderschrijven en uit te voeren en om andere 
maatregelen te treffen ter voorkoming en beheersing van het witwassen van de opbrengst van alle ernstige misdrijven 
zoals die omschreven zijn in de lokale wetten van elk land. De CFATF is in de loop der tijd uitgegroeid tot een organisatie 
van vijfentwintig (25) Caribische jurisdicties, die allen hebben ingestemd met de uitvoering van de internationale normen 
inzake het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en proliferatie, oftewel de Aanbevelingen.
40 FATF-Aanbevelingen
Als lid van de CFATF heeft Sint Maarten de verplichting aanvaard zich te houden aan de 40 aanbevelingen van de FATF. Die 
Aanbevelingen zien onder meer op de verbetering van internationale rechtsstelsels op het gebied van de bestrijding van 
witwassen en terrorismefinanciering; de rol van financiële instellingen en het versterken van de internationale samenwerking. 
Met betrekking tot de rol van financiële instellingen richten de Aanbevelingen zich op het kunnen achterhalen en verifiëren 
van de identiteit van cliënten of van derden, het geven van de nodige aandacht aan ongebruikelijke of verdachte transacties 
en risicovolle relaties en het ontwikkelen van interne procedures en het nemen van maatregelen om te voorkomen dat 
de instelling betrokken raakt bij witwassen. Daarnaast zien de Aanbevelingen op maatregelen zoals het bevriezen van 
terroristische tegoeden en het meesturen van informatie bij digitale bankoverschrijvingen.9 
De implementatie van de Aanbevelingen op Sint Maarten
De CFATF onderwerpt haar leden periodiek aan een evaluatie. Aan de hand van een van tevoren gepubliceerde methodologie 
beoordeelt een speciaal team van experts het systeem dat het desbetreffende land heeft opgezet ter bestrijding van 
witwassen en terrorismefinanciering. De uitkomst van de evaluatie wordt door de CFATF gerapporteerd aan al haar leden. 
Zo identificeert de CFATF via haar procedures jurisdicties met strategische tekortkomingen en werkt zij samen met deze 
jurisdicties om de tekortkomingen die een risico vormen voor het internationale financiële stelsel aan te pakken. Voor 
andere landen en financiële instellingen dienen de evaluaties als belangrijke bron om te beoordelen hoe het is gesteld met 
de veiligheid/gevoeligheid van het financieel stelsel van de geëvalueerde jurisdictie. 
De voornoemde evaluatiemethodologie ziet er in het kort als volgt uit.10 Het is gericht op twee hoofdfacetten: (1) technische 
compliance en (2) effectiviteit. Bij de technische compliance evaluatie wordt gekeken naar het juridische en institutionele 
raamwerk van de desbetreffende jurisdictie en de mate waarin deze invulling geeft aan de 40 aanbevelingen van de FATF. 
De evaluatie van de effectiviteit richt zich op het toetsen van de resultaten die verwacht worden bij een effectief raamwerk. 
Daarvoor heeft de FATF elf specifieke ‘uitkomsten’ opgesteld.11 De resultaten van de evaluaties worden uiteindelijk vertaald 
naar ratings die worden toegekend aan de geëvalueerde jurisdictie.
Een van de laatste tussentijdse evaluatierapporten met betrekking tot de voortgang op Sint Maarten wijst uit, dat hoewel 
er vorderingen zijn geboekt als het gaat om het vormgeven van het juridische en institutionele raamwerk, er nog het nodige 
moet gebeuren om in technisch opzicht volledig compliant te zijn.12 In 2018 hebben bij de Raad in dit verband de volgende 
wetsvoorstellen de revue gepasseerd:13

Landsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het doorvoeren van enkele dringende 

5 https://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/
6 https://cfatf-gafic.org/index.php/home/cfatf-overview
7 De vergadering op Aruba vond plaats in mei 1990 en de vergadering op Jamaica vond plaats in november 1992. 
8 Caribbean Financial Action Task Force, Annual Report 1996-1997 and CFATF Memorandum of Understanding, Memorandum of 
Understanding Among Member Governments of the Caribbean Financial Action Task Force, November 2011. (Updated).
9 https://www.toezicht.dnb.nl/2/50-202292.jsp# 
10 In 2013 heeft de FATF een nieuw methodologie gepubliceerd welke in februari 2019 is geüpdatet. “FATF Methodology for assessing 
technical compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT systems”, February 2019. Zie ook: “Centrale 
bank van Curacao en Sint Maarten, Provisions and Guidelines on the Detection and Deterrence of Money Laundering and Terrorist 
Financing for Money Transfer Companies, November 2013” en “Annual report 2013, FIU Sint Maarten”.  
11 http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/effectiveness.html
12 Caribbean Financial Action Task Force, Report on Sint Maarten, May Plenary 2017. 
13 De wetgevende inspanningen bestrijken echter meerdere jaren (2015-2019) en hebben betrekking op de volgende ontwerpen: 
Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren; Landsverordening actualisering en harmonisatie toezichtlandsverordeningen 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten; Landsverordening bestuurlijke handhaving; Landsverordening aanmeldingsplicht van 
grensoverschrijdende geldtransporten; Sanctielandsregeling; Herzieningslandsverordening Boek 2 BW en de Landsverordening tot 
vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering.    
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internationale verplichtingen;14

Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken;15

Landsverordening houdende regels teneinde te voldoen aan aanbeveling 29 van de Financial Action Task Force 
(Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties);16 

Landsverordening bestrijding witwassen en terrorismefinanciering;17 en de

Landsverordening houdende wijziging van de Sanctielandsverordening ter uitvoering van aanbeveling 6 van de Financial 
Action Task Force.18 

Het secretariaat van de CFATF verwoorde in 2017 de tekortkomingen van Sint Maarten als volgt:

“Since the adoption of the Mutual Evaluation Report (MER) by Sint Maarten, the deficiencies highlighted have been clarified 
gradually through eight Follow-up Reports (FURs) in a period of more than four years until today. From the 14 Core and Key 
Recommendations rated as PC [Partially Compliant] or NC [Non-Compliant], 10 remain outstanding (5, 10, 3, 23, 35, 36, 
40, I, III and V) and 1 partly outstanding (SRII), which makes the AML/CFT system in Sint Maarten a vulnerable system for 
the risks posed in the region.

[…]

Considering the overall framework and current situation of Sint Maarten, it is strongly recommended to prioritize the approval 
and entry into force of the AML/CFT legislation […].”

Een belangrijke realisatie hierbij, is dat AML/CFT-compliance een doorlopend proces is waar continue aan gewerkt moet 
worden. Partijen die te kwader trouw zijn, vinden steeds nieuwe manieren om misbruik te maken van de internationale 
financiële infrastructuur. Daarom is een periodieke herijking van de controle- en beschermingsmaatregelen die landen met 
elkaar treffen zo belangrijk. CFATF speelt daarin voor Sint Maarten een cruciale rol.   

Maatregelen tegen Sint Maarten
Landen die na hun evaluatie een positieve beoordeling krijgen, volgen een regulier rapportagetraject binnen de CFATF 
(Regular Follow-Up). Op grond van de minder positieve uitkomsten van de laatste MER19 van Sint Maarten, is het land door 
de CFATF onder verscherpt toezicht (Enhanced Follow-up) geplaatst.20 Dit betreft een stapsgewijs proces van tussentijdse 
beoordelingen en van mogelijke tegenmaatregelen. In de handleiding bij de derde ronde-evaluaties worden vijf concrete (in 
zwaarte toenemende) tegenmaatregelen genoemd:21 

Brief
De President van de (C)FATF kan per brief aan de regering van de betreffende jurisdictie de aandacht vragen voor het feit 
dat de Aanbevelingen in onvoldoende mate worden nageleefd. Tevens kan dit een schriftelijk appel betreffen om hiertoe 
passende stappen te ondernemen. In januari 2017 is door de toenmalige voorzitter van de CFATF de heer Basil Williams 
een brief gestuurd aan Sint Maarten ter bespreking van het gebrek aan betekenisvolle vooruitgang en ter aanmoediging 
de naleving te verhogen.22     

14 RvA no. SM/10-17-LV.
15 RvA no. SM/02-18-LB.
16 RvA no. SM/10-18-LV.
17 RvA no. SM/11-18-LV.
18 RvA no. SM/13-18-LV.
19 CFATF Mutual Evaluation Report, Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Sint Maarten, January 8th, 
2013. 
20 Zie de “CFATF FOLLOW-UP PROCESS FLOWCHART” op https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/process%20and%20
procedures.pdf en http://www.fatf-gafi.org/faq/mutualevaluations/. Ook is Sint Maarten op dat moment in het ‘International Cooperation 
Review Group’ (ICRG)-proces van de CFATF geplaatst zodat deze de voortgang op Sint Maarten direct kon monitoren.
21 FATF Reference Document, Third Round of AML/CFT Mutual Evaluations, Process and Procedures, October 2009, p.14. 
22 http://guyanachronicle.com/2018/08/19/ag-leads-high-level-cfatf-delegation-to-st-maarten
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Missie
De (C)FATF kan een zogenaamde high-level missie uitvoeren naar de betreffende jurisdictie om de boodschap die eerder 
per brief is gestuurd kracht bij te zetten richting de relevante ministers en andere betrokken hoge ambtenaren. Op 24 
augustus 2018 heeft de missie naar Sint Maarten plaatsgevonden.23 De delegatie bestond uit de heer Basil Williams 
(voorzitter), Mevrouw Dawne Spicer (directeur), de heer Glenford Malone (covoorzitter van de ‘International Cooperation 
Review Group (ICRG)24) en mevrouw Ana Folgar (juridisch adviseur).   

Verklaring
Binnen de context van de toepassing van de huidige Aanbeveling 19 (Higher-risk countries) door haar leden, kan de (C)
FATF twee type verklaringen (waarschuwingslijsten) uitbrengen.25 
De eerste verklaring staat bekend als de ‘Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process’-verklaring. Dit 
is een lijst met landen die strategische tekortkomingen hebben in hun AML/CFT-systeem, maar die zich wel hebben 
gecommitteerd om deze tekortkomingen tijdig en in voldoende mate te adresseren.26 De CFATF dringt er middels deze 
lijst bij de internationale gemeenschap op aan rekening te houden met de risico’s die voortvloeien uit deze strategische 
tekortkomingen. Dit kan invloed hebben op de risicoafwegingen die financiële instellingen maken ten aanzien van deze 
landen. Als de jurisdictie niet tijdig of onvoldoende vooruitgang boekt, kan de (C)FATF beslissen om de druk op te voeren 
door het land op de tweede waarschuwingslijst te plaatsen.

De tweede waarschuwingslijst staat bekend als de openbare/publieke verklaring ofwel public statement. Deze lijst 
identificeert twee soorten jurisdicties. Ten eerste jurisdicties die onvoldoende verbetering hebben laten zien of zich niet 
hebben gecommitteerd om een doelgericht actieplan uit te voeren.27 Tegen deze landen kunnen (proportionele) maatregelen 
getroffen worden zoals een verscherpt cliëntenonderzoek door buitenlandse instellingen.28     

Ten tweede jurisdicties met dermate ernstige en langslepende strategische tekortkomingen ─ die ook na een verscherpt 
cliëntenonderzoek geen vooruitgang hebben geboekt ─ dat de (C)FATF de internationale gemeenschap oproept om in 
aanvulling op bestaande maatregelen tegen deze jurisdicties actief tegenmaatregelen te treffen ter bescherming van het 
internationaal financieel systeem.29 Tegenmaatregelen variëren van specifieke elementen van verscherpt cliëntenonderzoek 
en systematische rapportage van transacties met die landen, tot een beperking of algeheel verbod op financiële transacties 
met dat land.30

Met betrekking tot Sint Maarten is door het (C)FATF vooralsnog geen verklaring uitgebracht, maar de kans dat dit op korte 
termijn zou kunnen gebeuren is groot. Op de plenaire vergadering van de CFATF op 29 mei 2019 is besloten om de status-
quo van Sint Maarten te handhaven, maar als de vorderingen (de tot op heden aangenomen AML/CFT-wetten) in november 
2019 als ontoereikend worden beschouwd, zal een nieuw besluit genomen worden over het al dan niet uitbrengen van een 
openbare verklaring over Sint Maarten. De gevolgen hiervan kunnen globaal als volgt worden samengevat: 

“Indien de CFATF een dergelijke openbare waarschuwing afgeeft, betekent dit dat Sint Maarten beschouwd wordt als 
een land dat wegens zijn strategische tekortkomingen een risico vormt voor het internationale financiële systeem. De 
lidstaten worden dan opgeroepen om tegenmaatregelen te nemen. Deze kunnen inhouden dat internationale banken 
dan extra voorzorgsmaatregelen moeten nemen bij het betalingsverkeer met Sint Maarten. Om die reden kunnen zij ook 
afzien van het doen van transacties met het Caribische eiland. Beide gevolgen zouden ernstige repercussies kunnen 
hebben voor het buitenlands betalingsverkeer, voor de aantrekkelijkheid van Sint Maarten voor buitenlandse investeerders 
23 https://stmaartennews.com/finance/cfatf-anti-money-laundering-system-remains-vulnerable/
24 https://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/more/moreabouttheinternationalco-
operationreviewgroupicrg.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
25 https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/more/more-on-high-risk-and-non-cooperative-
jurisdictions.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
26  Landen die nu op de lijst staan zijn: De Bahama’s, Botswana, Cambodia, Ethiopië, Ghana, Pakistan, Servië, Sri Lanka, Syrië, Trinidad 
& Tobago, Tunesië en Yemen.  
27  http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon cooperativejurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
28 Bij een verscherpt cliëntenonderzoek kan bijvoorbeeld worden overgegaan tot (i) het verzamelen van aanvullende informatie over 
cliënten en uiteindelijk belanghebbenden waaronder informatie met betrekking tot het doel en de aard van de zakelijke relatie, de 
herkomst van de fondsen die bij de zakelijke relatie of transactie gebruikt worden en de bron van het vermogen van cliënten en van 
uiteindelijk belanghebbenden,(ii) verhoogde frequentie van actualisering van gegevens over cliënten en uiteindelijk belanghebbenden, 
(iii) verscherpte controle op de zakelijke relatie met en de transacties van cliënten en (iv) verzamelen van aanvullende informatie over de 
achtergrond van en de beweegredenen voor voorgenomen of verrichte transacties van cliënten.       
29 Op dit moment staan Iran en Noord-Korea op deze lijst. 
30 Zo kan de (C)FATF landen bijvoorbeeld oproepen om het internationale betalingsverkeer met een land te blokkeren. Voor meer 
voorbeelden van tegenmaatregelen zie de ‘Interpretative Notes to Recommendations 10 (Customer due diligence) and 19 (Higher-risk 
countries)’.
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en voor het toerisme, en daarmee voor de werkgelegenheid. Dit kan de economische groei belemmeren waardoor de 
overheidsfinanciën langere tijd niet op orde zullen zijn. Daarnaast levert het Sint Maarten ook imagoschade op, hetgeen 
ook negatieve gevolgen kan hebben voor de economische groei.”31  

De exacte impact van een public statement valt vooraf niet precies te kwantificeren. Wel kan gezegd worden dat dergelijke 
tegenmaatregelen een klemmend effect zullen hebben op tal van terreinen. Het voorkomen van een public statement is 
dan ook ten zeerste aan te raden.

Schorsing
Indien de public statement ook niet tot de gewenste resultaten leidt, kan het (C)FATF besluiten om het lidmaatschap van 
de jurisdictie te schorsen totdat de Aanbevelingen zijn geïmplementeerd. In het verleden is gebleken dat de dreiging van 
het opleggen van deze maatregel ertoe heeft geleid dat landen onmiddellijk in actie zijn gekomen (Oostenrijk en Turkije).32 
In dit stadium is er geen sprake van een schorsing van het lidmaatschap van Sint Maarten van de CFATF. 

Beëindiging
De laatste en meest zware maatregel die de (C)FATF kan opleggen, is het beëindigen van het lidmaatschap van een 
jurisdictie. Tot op heden is dit nog niet voorgekomen. De gevolgen hiervan laten zich dan ook moeilijk inschatten. 
Denkbaar is dat dit een algehele buitensluiting van het wereldwijde financiële systeem tot gevolg zal hebben. Een 
rampzalig scenario.            
Samenvatting

Sint Maarten staat voor de uitdaging een steen bij te dragen aan de internationale strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering 
en de verspreiding van massavernietigingswapens welke misdaden een bedreiging vormen voor de integriteit en stabiliteit 
van het wereldwijde financiële systeem. Om een gecoördineerde aanpak vorm te geven en in goede banen te leiden, is 
de FATF opgericht. Via het regionaal orgaan van de CFATF worden de inspanningen geconcentreerd op het Caribisch 
gebied. Dit betreffen jurisdicties in de regio die zich allen hebben gecommitteerd om de Aanbevelingen van de FATF uit te 
voeren en te handhaven. De Aanbevelingen vallen onder te verdelen in drie hoofdcategorieën: aanbevelingen die zien op 
de verbetering van internationale rechtsstelsels op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering; 
aanbevelingen die zien op de rol van financiële instellingen en aanbevelingen die zien op het versterken van de internationale 
samenwerking.   

Uit voorgaande evaluatierapporten blijkt dat Sint Maarten redelijk op weg is om aan de verplichtingen te voldoen, maar 
zeker nog een belangrijke weg te gaan heeft. Die weg is onderhevig aan een aanzienlijke tijdsdruk (november 2019).33 
De technische compliance oftewel het juridische en institutionele raamwerk is nog altijd niet af, terwijl in deze fase de 
aandacht langzaam maar zeker zou moeten verschuiven naar het toetsen van de effectiviteit van het systeem. 

Als het niet lukt om op korte termijn de technische compliance op orde te hebben, ontstaat een reëel risico dat Sint Maarten 
uiteindelijk op de openbare verklaring- ofwel public statement-lijst wordt geplaatst. Als deze public statement ertoe leidt 
dat landen maatregelen (moeten) treffen tegen Sint Maarten, kan dat desastreuse gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld 
aan het internationaal betalingsverkeer van en naar het eiland, waarbij buitenlandse banken extra voorzorgsmaatregelen 
moeten nemen en de lokale bevolking mogelijk geen buitenlandse banktransacties meer kan initiëren of daarbij met extra 
zware administratieve lasten wordt geconfronteerd. Of de invloed op het investeringsklimaat en het toerisme, mede als 
gevolg van imagoschade. Dit kan weer zijn weerslag hebben op de werkgelegenheid. Kortom, een algehele belemmering 
van de economische groei, met alle gevolgen van dien voor de al penibele overheidsfinanciën en de kwetsbare lokale 
economie.

31 https://koninkrijksrelaties.nu/2019/06/17/sint-maarten-speelt-met-vuur-uitblijven-van-financiele-wetgeving-kan-zeer-grote-
gevolgen-hebben-voor-de-economie/
32 Jea-myong Koh, Suppressing Terrorist Financing and Money Laundering, Springer Science & Business Media, July 25 2006, p. 163-
164.
33  https://www.721news.com/top-story/minister-de-weever-averts-island-from-a-public-statement/
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Bijlage 1 – Nevenactiviteiten leden 2018
5Bijlagen

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

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

De heer Jan Beaujon (Lid) Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sint Maarten Nature Foundation
Lid Raad van Toezicht voor de Stichting Samenwerkende Fondsen Sint 
Maarten
Lid Raad van Bestuur van de Foundation for the Conservation of Monuments.
Lid van de Raad van Commissarissen van de Windard Islands Bank N.V.
Lid van de Raad van Commissarissen van de Windward Islands Bank 
International N.V.

Mevrouw Marcella Hazel MA (Lid) Officiële vertaler d.m.v. Federaal besluit
Adviseur van de Community Council te Reward

De heer mr. Rik Bergman (Lid) Partner/advocaat/mediator bij BSZE Advocaten/ Belastingadviseurs te Sint 
Maarten
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Fabro Houdstermaatschappij 
B.V. d.b.a. Visser Pharma Group
Bestuurslid van de University van       Sint Martin
Bestuurslid van de Parkinson’s Foundation Sint Maarten.
Lid van de Raad van Toezicht op de Advocatuur Sint Maarten
Lid van de Orde van Advocaten        Sint Maarten
Bestuurslid van Stichting Behoud Fortkerk Curaçao

Mevrouw Patricia Philips (lid) Eigenaar APAS; 
Lid Commissie Rechtsgeleerd-heidsbevordering;
Lid Chuchubi Foundation;
Lid ‘Cradle Roll Secretary’ Philipsburg Methodisten Kerk;
Financieel Administrateur Philipsburg Methodisten Kerk

De heer Alphaeus Tatem MF. Acc (lid) Lid en penningmeester van de Philipsburg Seventh Day Adventist Church
Lid van de raad van bestuur van de North Caribbean Conference of Seventh-
day Adventist in het caribisch gebeid
Trustee of the SDA Foundation of Churches
Lid van de schoolraad St. Maarten Seventh-Day Adventist School
Penningmeester van de ADRA (Adventist Development and Relief Association)
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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 mr. Melinda Hoeve 
(buitengewoon lid)

Bestuurslid van het St. Maarten Lions Club

Voorzitter Raad van Toezicht Bureau Intellectueel Eigendom Sint Maarten

Bestuurslid van het Mental Health Foundation
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Mevrouw mr. Maria Van der Sluijs-Plantz 
(Buitengewoon lid)

Staatsraad bij de Raad van State namens Sint Maarten

Bestuurslid van Smallsteps kinderopvang

Industrie Specialist van JZ International

Bestuurslid Board of trustees/ Voorzitter Audit Comittee van het KNCV 
Tuberculosis Foundation 

Bestuurslid Telefonica Europe B.V.

Lid College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft)

Lid van de Raad van Commissarissen Zuidweg & Partners

Bestuurslid/lid van de remuneratiecommissie van de TMF Group

Lid van de Salon - Stichting Donateurs Concertgebouw Orkest
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5.2 Bijlage 2 – Vaste dicta

Dicta van de Raad van Advies

De Raad gebruikt vaste formuleringen voor zijn dicta. Bij de verschillende categorieën van ontwerpen van wettelijke 
regelingen luiden deze vaste dicta - in oplopende mate van strengheid - zoals hierna wordt aangegeven.

I. Ontwerplandsverordening

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

 Dit dictum betreft een instemmend advies van de Raad, ook wel aan te duiden als een “blanco advies”. 

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

 Met dit dictum wil de Raad zeggen dat hij geen zwaarwegende bedenkingen heeft tegen het ontwerp en dat hij   
 slechts enige aanpassing van de ontwerp-landsverordening zelf en/of van de toelichting adviseert.

3. “Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de onderhavige ontwerp-landsverordening naar de Staten te 
zenden; nadat met de opmerkingen van de Raad rekening zal zijn gehouden.”

 Met dit dictum wil de Raad zeggen dat hij geen zwaarwegende bedenkingen heeft maar wel bezwaren heeft tegen
 één of meer onderdelen van de ontwerp-landsverordening.

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

 Dit dictum wordt gebruikt als de Raad overwegende bezwaren heeft tegen een of meer onderdelen van het ontwerp.
 Deze bezwaren kunnen meestal door aanpassing van de ontwerp-landsverordening worden ondervangen.

5. ”Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de onderhavige ontwerplandsverordening niet aldus naar de 
Staten te zenden”.

Dit dictum wordt gebruikt wanneer de Raad fundamentele bezwaren heeft, die alleen door ingrijpende aanpassing van de 
ontwerp-landsverordening zijn te ondervangen.

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

Dit (zwaarste) dictum wordt gebruikt wanneer de Raad zodanige bezwaren heeft, dat deze niet door aanpassingen van de 
ontwerp-landsverordening zijn te ondervangen en daarom adviseert de Raad om het ontwerp niet bij de Staten in te dienen.

II. Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen

1. “Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het onderhavige ontwerp-landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, conform het ontwerp vast te stellen.”

 Dit dictum betreft een instemmend advies van de Raad, ook wel aan te duiden als een “blanco advies”. 

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

 Met dit dictum wil de Raad zeggen dat hij geen zwaarwegende bedenkingen heeft tegen het ontwerp en dat hij
 slechts enige aanpassing van het ontwerpbesluit zelf en/of van de toelichting adviseert.

3. “Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het onderhavige ontwerp-landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen vast te stellen; nadat met de opmerkingen van de Raad rekening zal zijn gehouden.”
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 Met dit dictum wil de Raad zeggen dat hij geen zwaarwegende bedenkingen heeft maar wel bezwaren heeft tegen
 één of meer onderdelen van de ontwerp-landsbesluit.

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

 Dit dictum wordt gebruikt als de Raad overwegende bezwaren heeft tegen een of meer onderdelen van het ontwerp.
 Deze bezwaren kunnen meestal door aanpassing van de ontwerp-landsbesluit worden ondervangen.

5. ”Concluderend heeft de Raad van Advies bezwaar tegen het onderhavige ontwerp-landsbesluit en geeft de regering in 
overweging deze niet aldus vast te stellen”

 Dit dictum wordt gebruikt wanneer de Raad fundamentele bezwaren heeft, die alleen door ingrijpende aanpassing
 van de ontwerp-landsbesluit zijn te ondervangen.

6. “Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het onderhavige ontwerp-landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, niet vast te stellen.”
 Dit (zwaarste) dictum wordt gebruikt wanneer de Raad zodanige bezwaren heeft, dat deze niet door aanpassingen
 van het ontwerpbesluit zijn te ondervangen en adviseert de Raad daarom het ontwerp-landsbesluit, houdende
 algemene maatregelen, niet vast te stellen.

III. Initiatiefwetsvoorstellen

Een advies over een initiatiefontwerp kent geen dictum. De Raad geeft hiertoe een korte samenvattende conclusie.

JAARVERSLAG|2018 33




	_GoBack
	Voorwoord
	1. Grondslag voor de adviestaak van de Raad van Advies
	1.1 Toetsingskader
	1.2 Behandeltermijn
	1.3 Dicta ten aanzien van ontwerp-landsverordeningen en ontwerp-landsbesluiten, houdende algemene maatregelen

	2. Bedrijfsvoering van de Raad van Advies
	2.2 Samenstelling van het secretariaat in 2018
	2.3	Kennisbeleid en opleidingen
	2.4 Financieel beheer
	2.5 Communicatie
	2.5.1 Landsverordening openbaarheid van bestuur
	2.5.2 Lezingen
	2.5.3	Vier-Radenoverleg

	3. Advisering van de Raad van Advies
	3.1	Adviesverzoeken en adviezen
	3.2 Frequente adviesopmerkingen
	3.3 Vergaderingen
	3.4 Uitgaven

	4. Thema: De (Caribbean) Financial Action Task Force (C)FATF in de internationale strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en de proliferatie van massavernietigingswapens.
	5. Bijlagen
	5.2 Bijlage 2 – Vaste dicta


