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Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 5de 

maart 2013, tot wijziging van het Landsbesluit 

bekendmaking wettelijke regelingen ter aanwijzing van een 

algemeen toegankelijk elektronisch medium voor het 

plaatsen van geconsolideerde teksten van wettelijke 

regelingen 

 

 

 
IN NAAM VAN DE KONINGIN! 

 
 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

In overweging genomen hebbende: 
 

- dat het wenselijk is de teksten van wettelijke regelingen in 
geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar te maken door 
middel van een algemeen toegankelijk elektronisch medium; 

 
- dat het noodzakelijk is daartoe een elektronisch medium aan te 

wijzen; 
 

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening bekendmaking en 
inwerkingtreding; 
 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 
 
Artikel I 
 

Het Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen wordt als volgt 
gewijzigd: 
 

Na artikel 10 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: 
 
§ 3a  De beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten van 
wettelijke regelingen in elektronische vorm 
 
Artikel 10a 
 

1. Als algemeen toegankelijk elektronisch medium als bedoeld in 
artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening bekendmaking en 
inwerkingtreding wordt aangewezen: de officiële website van de 
overheid van Sint Maarten.  

2.  Bij ministeriële regeling kan, naast het algemeen toegankelijk 

elektronisch medium, bedoeld in het eerste lid, een ander 

internetadres worden aangewezen, waarop de geconsolideerde 
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teksten van wettelijke regelingen in elektronische vorm 

beschikbaar worden gemaakt. 
 
Artikel II 
 

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking 

op de eerste dag van de zevende week na de datum van uitgifte van het 

Afkondigingsblad waarin deze is geplaatst. Indien de Ombudsman een zaak 

aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de 

Staatsregeling treedt dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, in 

werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de beslissing 

van het Constitutioneel Hof tenzij dit oordeelt dat het landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, niet verenigbaar is met de 

Staatsregeling. 

 
 

 
                Gegeven te Philipsburg, eerste maart 2013; 
                De Gouverneur van Sint Maarten 
 

 
 
Vijfde maart 2013; 
De Minister van Algemene Zaken 
 
 
 

                Uitgegeven de dertiende maart 2013; 
                De minister van Algemene Zaken 
                Namens deze, 

                Hoofd Juridische Zaken & Wetgeving 
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NOTA VAN TOELICHTING 
 

Algemeen deel 
 

Het beschikbaar maken van geldende teksten van wettelijke regelingen 
is voor het publiek van groot belang. Het is voor de burger ondoenlijk op 
de hoogte te zijn van alle wijzigingen die aan een bepaalde tekst van een 
wettelijke regeling zijn aangebracht. Omdat geconsolideerde teksten over 
het algemeen niet opnieuw worden vastgesteld is de burger niet verzekerd 

van de juiste tekst die op een bepaald moment geldt. Om die reden biedt 
artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening bekendmaking en 
inwerkingtreding aan de regering de mogelijkheid om officiële 
geconsolideerde teksten van wettelijke regelingen aan ieder beschikbaar te 
stellen middels een elektronisch medium. Hierbij is het van belang dat 
enkel de tekst die is opgenomen in het Afkondigingsblad, de authentieke 
tekst is.  

De betrouwbaarheid en de beveiliging van de publicatie van de 
geconsolideerde teksten van wettelijke regelingen op het internet wordt 
gewaarborgd door gebruik te maken van de  Centrale Voorziening 
Decentrale Regelgeving (CVDR). Dit is een publicatiesysteem dat in 
Nederland gebruikt wordt door decentrale overheden voor het aanbieden 
van regelgeving in geconsolideerde vorm op het internet. Dit 
publicatiesysteem is speciaal ontworpen voor decentrale overheden om te 

voldoen aan de beveiligingseisen zoals neergelegd in de Regeling 
elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale 
overheden. 

De Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving wordt belast met de 
uitvoering van deze wettelijke regeling. De Afdeling heeft tot taak het 
opslaan en beschikbaar stellen van geldende en geconsolideerde teksten 

van alle in Sint Maarten geldende wettelijke regelingen op grond van 
artikel 12, tweede lid, van het Landsbesluit bekendmaking wettelijke 

regelingen. In de formatie is rekening gehouden met de uitvoering met 
deze taak. 
 
Financiële gevolgen 
 

Aan onderhavige aanwijzing van een algemeen toegankelijk elektronisch 
medium door middel waarvan geconsolideerde teksten ter beschikking 
kunnen worden gesteld, zijn geen kosten verbonden.  
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel I 

 
Krachtens dit artikel wordt het elektronisch medium aangewezen door 

middel waarvan de teksten van wettelijke regelingen in geconsolideerde 

vorm beschikbaar worden gesteld. Dit is in elk geval de officiële website 
van de overheid van Sint Maarten. Als extra service voor de burger wordt 
de mogelijkheid geopend dat tevens een andere website kan worden 

aangewezen, die zowel toegankelijk is via de officiële website als 
rechtstreeks toegankelijk is. Het kan immers voorkomen dat de officiële 
website tijdelijk niet bereikbaar is. In dat geval is het wenselijk dat de 
burger ook rechtstreekse toegang tot de wettelijke regelingen van Sint 
Maarten heeft. Op deze manier wordt de algemene toegang tot de 
geconsolideerde teksten zoveel mogelijk gewaarborgd. Bij ministeriële 
regeling kan het internetadres worden bepaald van de website waarop, 

naast de officiële website van de overheid van Sint Maarten, de 
geconsolideerde teksten beschikbaar worden gesteld.  
 
 
 

 
 



AB 2013, no. 14 4 

Artikel II 

 
Dit artikel regelt de inwerkingtreding, rekening houdend met de 

constitutionele bevoegdheden van de ombudsman.  
 

 
 
De Minister van Algemene Zaken  
 
 
 


