
AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2011

N 30
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de
23ste augustus 2011 tot uitvoering van de artikelen 1,
vierde lid, 5, derde lid, 6, eerste lid, en 10 van de
Landsverordening bekendmaking en inwerkingtreding
(Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen)

IN NAAM VAN DE KONINGIN!

De Gouverneur van Sint Maarten,

In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk is uitvoering te geven aan enkele bepalingen van de
Landsverordening bekendmaking en inwerkingtreding;

Gelet op de artikelen 1, vierde id, 5, derde lid, 6, eerste lid, en 10 van
de Landsverordening bekendmaking en inwerkingtreding;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

§ 1 De uitgifte van het Afkandigingsblad

Artikel 1

1. Voor elke regeling die en elk besluit dat in het Afkondigingsblad
van Sint Maarten dient te worden bekendgemaakt, wordt een
afzonderlijk nummer van het Afkondigingsblad uitgegeven.

2. Dc minister van Algemene Zaken bepaalt de datum van uitgifte
van elk nummer van het Afkondigingsblad.

3. Dc datum van uitgifte zal niet later liggen dan veertien dagen na
de datum van vaststeliing van de regeling of het besluit.

Artikel 2

1. Voor de opmaak van hot Afkondigingsblad wordt vastgesteld het
bij dit iandsbesluit behorende model I.

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld
voor de opmaak van het Afkondigingsblad.

3. Het Afkondigingsblad wordt jaarlijks dooriopend genummerd.



Artikel 3

1. leder nummer van het Afkondigingsblad wordt voor zover het
betreft landsverordeningen, landsbesluiten houdende algemene
maatregelen, ministeriële regelingen, verordeningen van
openbare lichamen en zelfstandige bestuursorganen, als bedoeld
in artikel 97, tweede lid respectievelijk artikel 98, tweede lid, van
de Staatsregeling en onderlinge regelingen als bedoeld in artikel
38, eerste lid, van het Statuut, voor zover door een bevoegd
orgaan van Sint Maarten daaraan wettelijke kracht is verleend,
samengesteld aan de hand van en overeenkomstig de tekst van
de oorspronkelijke getekende exemplaren van de wettelijke
regelingen en besluiten.

2. Nummers van het Afkondigingsblad houdende de bekendmaking
van rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur en
onderlinge regelingen als bedoeld in artikel 38, tweede lid, van
het Statuut bevatten tevens de tekst van de last tot opneming in
het Afkondigingsblad. Deze nummers worden opgesteld aan de
hand van en overeenkomstig de tekst van de oorspronkelijke bij
de last tot opneming gevoegde bijlagen.

3. De bescheiden, bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden
daartoe, voor zover zij niet door de minister van Algemene Zaken
worden ondertekend, terstond aan deze toegezonden.

Artikel 4

1. De toezending van uitgegeven nummers van het
Afkondigingsblad aan de abonnees geschiedt tenminste eenmaal
per twee weken, waarbij tussen de datum van uitgifte en de
datum van verzending niet meer dan veertien dagen liggen.

2. In de Landscourant wordt melding gemaakt van uitgegeven
nummers van het Afkondigingsblad.

3. De kosten voor een jaarlijks abonnement op het
Afkondigingsblad worden bij ministeriële regeling vastgesteld.

4. De kosten voor afzonderlijk uitgegeven nummers bedragen een
bij ministeriële regeling te bepalen bedrag per pagina.

Artikel 5

1, Als een tijdelijke voorziening en in afwijking van het bepaalde in
artikel 2 wordt een afzonderlijke afdeling van het
Afkondigingsblad gevormd voor de bekendmaking van:
a) de landsbesluiten, bedoeld in artikel 3, van de

Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en
bestuur;

b) de geldende teksten van landsverordeningen die door de
eilandsraad van Sint Maarten bij eilandsverordening in
ontwerp werden vastgesteld;

c) de geldende teksten van landsbesluiten, houdende algemene
maatregelen, die door het bestuurscollege van Sint Maarten
bij eilandsbesluit, houdende algernene maatregelen, in
ontwerp werden vastgesteld.

2. Op de in het eerste lid bedoelde afdeling zijn de bepalingen van
artikel 2 van toepassing met dien verstande, dat voor het dat
voor bet nummer de letters “or geplaatst worden.

Artikel 6

Dc minister van Algemene Zaken draagt er zorg voor dat voor elke
regeling die en elk besluit dat in bet Afkondigingsblad van Sint Maarten
dient te worden bekendgemaakt, binnen een redelijke termijn een
Engelse vertaling beschikbaar is.



§ 2 De uitgifte van de Landscourant

Artike 7

1. Voor de opmaak van de Landscourant wordt vastgesteld het bij
dit Iandsbesluit behorende model II.

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld
voor de opmaak van de Landscourant.

3. De Landscourant van Sint Maarten verschijnt tweewekelijks op
de laatste werkdag van de week.

4. De kosten voor een jaarlijks abonnement op de Landscourant
worden bij ministeriële regeling vastgesteld.

5. De kosten voor afzonderlijke nummers van de Landscourant
bedragen een bij ministeriële regeling te bepalen bedrag per
pagina.

Artikel 8

1. Dc officiële mededelingen en bekendmakingen bedoeld in artikel
4, van de Landsverordening bekendmaking en inwerkingtreding,
geschiedt kosteloos.

2. De kosten van bekendmakingen, waarvan een wettelijke regeling
de bekendmaking in de Landscourant vereist en welke niet van
de overheid uitgaan, worden vastgesteld bij ministeriële regeling.

§ 3 De uitgifte van het Afkondigingsblad en de Landscourant n
elektronische vorm

Artikel 9

1. De uitgifte van het Afkondigingsblad en de Landscourant kan ook
elektronisch en op een algemeen toegankelijke wijze geschieden.

2. Het Afkondigingsblad en de Landscourant worden dan uitgegeven
op een door de minister van Algemene Zaken te bepalen tijdstip
en op een bij ministeriële regeling te bepalen internetadres.

3. De minister van Algemene Zaken draagt er zorg voor dat het
Afkondigingsblad en de Landscourant na de uitgifte elektronisch
op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijven.

Artike 10

1. Dc minister van Algemene Zaken draagt zorg dat de nodige
maatregelen worden getroffen ter waarborging van de
betrouwbaarheid en de beveiliging van de uitgifte en de
beschikbaarstelling van het Afkondigingsblad en de Landscourant.

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld
omtrent het eerste lid,

§ 4 Dc instelling en de taken van bet Centraai Register van
wetteHjke regelingen

Artikel 11.

1. ingesteld wordt een openbaar centraal register van wettelijke
regelingen onder de naam Centraal Register van wettelijke
regelingen.

2. Het Centraal Register van wettelijke regelingen wordt beheerd
door het afdelingshoofd van de afdeling Juridische Zaken en
Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken.



Artkel 12

1. Het Centraal Register van wettelijke regelingen heeft tot dod het
opslaan en beschikbaar stellen van geldende en geconsolideerde
teksten van alle in Sint Maarten van kracht zijnde wettelijke
regelingen.

2. Elk uitgegeven nummer van het Afkondigingsblad wordt daartoe
zo spoedig mogelijk in het Centraal Register van wettelijke
regelingen verwerkt,

Artike 13

Het Centraa! Register van wettelijke regelingen verstrekt aan een ieder
tegen betaling van een bij ministeriële regeling te bepalen bedrag per
pagina de in het eerste lid van artikel 12 bedoelde geldende en
geconsolideerde teksten.

Artikel 14

De in artikel 3 genoemde originele stukken worden, nadat de tekst ervan
in het Afkondigingsblad is opgenomen, zo spoedig overgedragen aan de
afdeling Documentaire Informatievoorziening van het ministerie van
Algemene Zaken ter bewaring in het centrale archief,

§ 5 Slotbepalingen

Artikel 15

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij landsbesluit te
bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen
daarvan verschillend kan worden vastgesteld en kunnen terugwerken tot
en met een in dat besluit te bepalen tijdstip,

Artikel 16

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit bekendmaking
wettelijke regelingen,

Gegeven te Philipsburg. 23 augustus 2011
Dc Gouverneur van Sint Maarten
E,B, Holiday

Uitgegeven de zevende oktober 2011
Dc Minister van Algernene Zaken,
S,A, WescotWiIIiams
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NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen dee

Dit Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, geeft uitvoering aan
een aantal bepalingen van de Landsverordening bekendmaking en
inwerkingtreding (hierna: andsverordening), Het besluit regelt onder
meer de opmaak en uitgifte van het Afkondigingsblad, de plaatsing van
regelingen en besluiten in het Afkondigingsblad, de opmaak en uitgifte
van de Landscourant en de instelling en het functioneren van het
Centraal Register van wettelijke regelingen.

Voor dit besluit hebben het Arubaanse Landsbesluit bekendmaking
wettelijke regelingen en het Nederlandse Bekendmakingsbesluit als
voorbeeld gediend.

Artikelsgewijs deel

Artikelen 1 en 2

Het derde lid van artikel 1 waarborgt dat er niet te veel tijd iigt tussen de
datum van vaststelling van een regeling of een besluit en de datum van
uitgifte van het Afkondigingsblad waarin het is geplaatst. Na vaststelling
moet een regeling of een besluit immers zo snel mogelijk ter kennis van
een ieder worden gebracht.

De opmaak van het Afkondigingsblad wordt vastgesteld volgens model I
in de bijiage bij dit landsbesluit. Hiervoor hebben het Publicatieblad van
de voormalige Nederlandse Antillen, het Afkondigingsblad van Aruba en
het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden als voorbeeld gediend.
In het Afkondigingsblad worden de regelingen genoemd in artikel 3 onder
a tot en met h van de landsverordening geplaatst, Per keer zal de datum,
nummer, jaartal, opschrift en eventuele citeertitel van de regeling
moeten worden ingevuld, Dit geldt eveneens voor de inhoud van de
betreffende regeling, Deze kan immers verschillen, naar gelang van de
soort regeling, Daarnaast kunnen bij ministeriële regeling regels worden
gesteld voor de verdere inrichting van het Afkondigingsblad.

Artikel 4

Dc kosten van een jaarlijks abonnement op het Afkondigingsblad worden
bij ministeriële regeling vastgesteld, Dit geldt eveneens voor de kosten
van de afzonderlijke nummers van het Afkondigingsblad. Door de
bedragen bij ministeriële regeNng vast te stellen, kunnen eventuele
prijswijzigingen sneller worden doorgevoerd.

Artikel 5

Dc wettelijke regelingen, bedoeld in artikel 3, van de Landsverordening
overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur, die met de toepassing
van deze landsverordening zijn gewijzigd, worden in een aparte afdeling
van het Afkondigingsblad geplaatst. Dit geldt eveneens voor de geldende
teksten van landsverordeningen die door de eilandsraad van Sint Maarten
bij eilandsverordening en de geldende teksten van landsbesluiten,
houdende algemene maatregelen, die door het bestuurscollege van Sint
Maarten bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, in ontwerp
werden vastgesteld vóór de inwerkingtreding van de Staatsregeling.
Bovendien worden de nummers voorzien van de letters “GT”. Het dod
hiervan is duidelijkheid creëren met betrekking tot de geldende teksten
van de betreffende regelingen.



Deze bepaling regelt dat de minister van Algemene Zaken ervoor zorg
draagt dat voor elke regeling die en elk besluit dat in het
Afkondigingsblad bekend dient te worden gemaakt, binnen een redelijke
termijn een Engelse vertaling voorhanden is. Dit is een uitwerking van
artikel 1 tweede lid, van de Staatsregeling, Hiermee wordt
bewerkstelligd dat aVe wettelijke regelingen in de Engelse taal
beschikbaar zijn, wat de toegankelijkheid voor het publiek zal vergroten.

Artikel 7

Dit landsbesluit regelt niet alleen de uitgifte van het Afkondigingsblad.
maar ook die van de Landscourant. Het tweede lid bepaalt dat de
opmaak van de Landscourant wordt vastgesteld volgens bijlage II van dit
besluit, Voor de opmaak van de Landscourant heeft de Arubaanse
Landscourant als uitgangspunt gediend, Net als het Afkondigingsblad
worden de kosten van een jaarlijks abonnement op de Landscourant bij
ministeriële regeling vastgesteld. Dit geldt eveneens voor de kosten van
de afzonderlijke nummers van de Landscourant.

Artikel 9 en 10

Deze bepalingen zijn een uitwerking van de artikelen 5 en 6 van de
landsverordening. Artikel 5 van de landsverordening biedt de
mogelijkheid dat het Afkondigingsblad en de Landscourant ook in
elektronische vorm beschikbaar worden gesteld, In dat geval worden het
Afkondigingsblad en de Landscourant op door de minister van Algemene
Zaken te bepalen tijdstip op een bij ministeriële regeling te bepalen
internetadres uitgegeven. Bovendien dient de minister van Algemene
Zaken de nodige maatregelen te treffen om de betrouwbaarheid en de
beveiliging van de uitgifte en de beschikbaarstelling van het
Afkondigingsblad te waarborgen.

Artikelen 11 tot en met 14

Deze artikelen regelen de instelling en functioneren van het Centraal
Register van wettelijke regelingen. Het Centraal Register van wettelijke
regelingen heeft tot taak het opslaan en beschikbaar stellen van
geldende en geconsolideerde teksten van alle in Sint Maarten van kracht
zijnde wettelijke regelingen. Het beheer van het Centraal Register van
wettelijke regelingen ligt bij het afdelingshoofd van de afdeling Juridische
Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken. Deze keuze
ligt in de rede gezien de taak van de afdeling genoemd in artikel 11,
eerste lid onder f, van het Organisatiebesluit Algemene Zaken, Volgens
genoemd artikel heeft de afdeVng onder meer tot taak het zorgdragen
voor de toegankelijkheid van wettelijke regelingen.

Artikel 15

Artikel 15 regelt de inwerkingtreding van dit landsbesluit, Het besluit
treedt in werking op een bij Iandsbesluit te bepalen tijdstip. Gelet op de
nodige uitvoeringsmaatregelen die getroffen moeten worden is gekozen
voor een gefaseerde inwerkingtreding, Er zal uiteraard rekening moeten
worden gehouden met de bevoegdheid van de Ombudsman en het
Constitutioneel Hof zoals neergelegd in artikel 127 van de Staatsregeling.
Het iandsbesluit ken immers pas in werking treden ais de zes weken
termijn is verstreken.

Dc Minister van Algernene Zaken,
S,A. WescotWiIliams


