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Raad van Advies Sint Maarten LL

Aan Zijna Excellantia de Gouvernaur van Sint Maartan
Drs, 152 Holiday
Falcondriva # 3
Harbour Viaw
Sint Maartan

EvA no. SM1ITIELB

Qp4,ar: Ontwarpiandsbaaluit, houdanda algamana maatragalan, tot wziging van hat
Landabasluit bakandmaking wattalijka ragalingan tar aanwzing van aan aigamaan
toagankaNjk alektronisoh madiurn voor hat plaatsan van gaoonsoUdaarda takstan
van wattalijka ragalingan an ankalo andara wzigingan (uw volgno. LH12/0008).

Advias: Mat varwijzing naar uw spoa&adviosvarzoak d.d. 8 auguatua om hat oordaal van
da Raad van Adviaa inzaka bovanganoamd ondarwarp an da bahandaling hiarvan
in da vargadaring van da Raad d.d. 3 an 13 soptambar 2012 an da vaststalling
hiarvan in da vorgadoring van da Raad d.d. 13 soptombor 2012, barioht da Raad u
als volgt.

Bastudaring van hat ondorhavig ontwarp an da bijbahorando momoria van
tooliohting aismado da ovariga bij hat adviaavorzook gavoagda stukkan goott do
Raad aaniaiding tot hot makon van do navolgando inhoudatjka opmarkingan.

1. en

a. Do atrakklng van hat vooratal
Do rogorkig gaott in dit Iandsbosluit, houdondo algomono rnaatrogolon hot
voornomon to konnon om do goconsolidoordo viottokston, hot Atkondigingablad on
do Landacourant (modo) op hot intornot boschikbaar to makon. Dozo intontio wordt
door do Raad ondorschrovon. Togonwoordig zijn or stoods moor monson dio
toogang hobbon tot on gobruikmakon van hot intornot. Door wotgoving modo via dit
madium boschikbaar to stollon, vorgomakkolijkt dit do: toogang tot do goldo:ndo
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wetgaving van Sint Maarten, Dat bavordart da transparanfia an da kennis van hat
Sint Maartansa racht,

b. Discrepantie ontwerp en nota van toelichting
Hat kornt da Read voor dat discrapantie bastaat tussan hat ontwarp an da nota van
toaiichting. In hat ont..warp wordt g.as.r..rok..an over <ovari..ga wabsitas>, te rwijI dr.
ragaring in da nota van toalichting spraakt over ean wabsita dia in hat lavan kan

Dc Read advisaart da ragaring om hat ontwarp an da nota van toalichting op dit
vlak axpliciet in ovareenstamming mat alkaar ta brangan, tanainda mogalijka
varwarring in da toakomst ta voorkornan, Daarbij gaaft da Raad da ragaring in
overwaging om hat beleid zoals uiteangazet in de nota van toalichting te volgan an
slechts één andere website aan te wijzen. Indian gebruik wordt gemaakt van
andara, privéwabsites den kan varwarring ontstaan over welka wabsite officleal is.

c. VermeldIng authenticfteit
In de note van toeUchting is varmeld dat enkel de teksten van wettalijke regeiingen
die zijn opgenomen in het Afkondigingsblad, de authentieke teksten zijn. Dc Read
adviseert om dit ook expliciet op de website te vermelden, alsook welke condities
verbonden zijn ean het gebruik van de geconsolideerde teksten beschikbaar
gesteld op de website,

2. .toner

a. Hat aanwijzen van websites om wet en regelgeving toegankelijk te maken
In artikel I A wordt gesproken over <overige websites die via de officiële website
toegankelijk kunnen worden gernaakte. Daze <ovarige websitesx’ zijn niet nader
gespecificeerd. Volgens de Reed ken dit tot onduidelijkheden Ieiden,
Indian da coveriga wabsiteen thans nog niet bakend zijn, zouden daze op aen later
tijdstip bijvoorbaaid bij ministariële ragalingan kunnan wordan aangawazan, zoals
hat huidiga artikal 9, tweada lid van hat Landsbasluit bakandmaking watteiijka
ragelingan voorstelt,

b. Overige wettelijke regelingen omtrent de beschlkbaarstelling van
wettelijke regeiingen en geconsolldeerde wetteksten op hat Internet

Ook vardiant hat volgans da Read da aanbavaling oni watta.lijk vast. ta Iaggan wet
da aisan zijn waaraan daze wabsita(s) moat(an) voidoan, Da Read is van maning
dat niat nit da toalichting blijkt dat can da ovariga varaistan van artikal 10
Landsbasluit bakandmaking wattaiijka ragalingan (AS 2011, no, 30)is voldaan.

Voor zovar hat artikal I B van hat ontwerp betraft, zijn in zijn gaheal gean

ontwarplandsbasIuit, houdanda aigamana maatragaian op dit vlak ta wijzigan an
vailighaidsmaetragalan op ta naman.
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3.

a. Terugwerkende kracht
De regering geelt can dat dit Iandsbesluit, houdende algemen•e rnaatregeien
terugwei.kende. .krach.t. .zou.. .moeten ..hE.•bhen tot 1 s .pte.mber. 2C.1.2. . He.t is... de...Rsa.d
fiat duidelijk waarom terugwerkende kracht noodzakeiijk is. Volgens Aanwijzing 122

sohidtterugw:erking ankel india at esn bijzondate red n vc>or bestast. VoIgens
de Raad is de toekenning van terugwerkende kracht vanwege het feit dat het
medium op die datum gereed is onvoldoende toegeicht. Imm.ers, niet aileen hat
mediuni maar ook de te pubiiceren teksten moeten gereed zijn. Uit de toalichting
bkt niat dat de geconsoHdearde teksian tevens gereed zijn op 1 september 2012
Ten slotte ontbreekt naar de mening van de Raad in de toelichting de uitleg over hat
causale verband tussen ‘gareed zijn’ en ‘met tarugwerkanda kracht in werking
getraden zijn.’

Getat op hat bovanstaanda adviseart da Raad om nader toe ta lichten wat da
bijzondere reden is om terugwerkende kracht toe te kennen,

b. Kosten
Vo1gans de nota van toeichting is voor de aanwijzing van een aigemeen
toe.dnkeIijk &ektroni.sch medium door middet waarvan gaconsolideerde teksten tar
beschikking kunnan worden gastaid geen kosten verbonden. In de toaiichting wordt
voorts gesteld dat naast de oflicidle website van de overhaid van Sint Maarten, ook
can andere website in hat leven kan worden geroepen als extra service voor da
burger. Hat is achter niet gespacificeard wie dat kan doen an of hat wellicht da
bedo.eling is dat hat door da regering zaif za I gaschiadan. Onafhankalijk of da
ragering dat zelf op zich neamt of hat ovarlaat aan derden dan wal (can) bastaanda
we sit.a(s) van dardan toagankalijk maakt via da officiëla absita, zal da regering
(mogai.ijk) extra kosten habban. In dat gavaI zal de ragaring extra
vaiiighaidsmaatr€.gaian moatan naman, zoals artikal 10 van hat LandsbasIuit
bakandmaking vattaIijka regalingan voorschrijft. Hat toagang varlenan tot da
officidla sabsita batakant immars hat cradren van can kwatsbara pick voor hackan
van daze wabsita. Dit kan wordan ba.stredan door hat ops.tallan van goade controla
procaduras en hat. toapass.en van atara vailighaidsmaatragak. n die naar da
varwachting van da Raad axtra kostan mat zich brangan.

Da Raad is van maning dat da toaIichting, zoaIs voorgaiagd aan da. Raad, niat
voIdoet aan artikal 10 ComptabiIitaitsIandsvarordaning an geaft da ragaring in
ovarwaging om da nota van toalichting op dit financiëla viak aan te scharpan.

van redactloneIe en wetstechnische ccrd
In da bijlaga ziin varmald de opmarkingan van radactionala an watstachnischa aard.
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Concuderend ceeft Raad de reeeidng n overeieqng onitrent het a nderhrrvre

ontwerptandsbeskh, houdende agemene rnaatrecielen vast to steven nadat

rekenng is gehouden met hat bovengestede,

Dc Seeretaris

Mevr. Oil. MR. ArtsemCiarinda Mevr. drt3n1r.iiLO.C. BrookmSaimon



het advice d3 cc temb 2012, RvAro /1 7LB

rkin en van rdac ionela en we.tetechnische card

Zowel het ontwerp ads de note van toelichting bevat een aantal redactionele en
wetstechnische onvcikcmenheden. Dc Raad geeft de volgende nietlimitetieve
voorbeelden,

Ontwerp:

Aenhef
a. Voorgesteld wcrdt cm geen cpscmrningstekens te gebruiken in de

overweging en cm de tekst van de cverweging Nnks can de kentfljn te
pleetsen)

ad Vccrgesteld wcrdt cm neest artikel 6, eerste lid van de Landsvercrdening
bekendmaking en inwerkingtreding ock ertikel 5 lid 3
Lendsvercrdeningbekendmaking en inwerkingtreding te noemen.

Artikel II

c. Vccrgesteld wcrdt cm de zinanede ‘na plaatsing in het Afkcndigingsbled’ te
vervengen met de tekst ‘na de datum van de uitgifte van het
Afkcndigingsblad wearin het is geplaetst,2

ad Vccrgesteld wcrdt cm de komma na ‘artikel 127, derde Nd, Steatsregeling,’ te
verwijderen.5

Note van tcelichting:
a. In de tcelichting op artikel II wcrdt de afkcrting CVDR gebruikt. Voorgesteld

wcrdt cm deze afkcrting voluit te schrUven en voor de duidelijkheid het begrip
uit te leggen.

b. Voorgesteid v;crdt cci conform AanwUzing 148 sub c de overwogen
varianten, met betrekking tot de websites die naast de cfficidle website van
de regering van Sint Maarten, nader bt.teen te zetten.

c. Voorgesteld wcrdt cm bijvccrbeeid conform Aanwijzing 148 sub i aan te
geven wat de gevoigen zijn van dif voorstel voor de capaciteit van de
befreffende dienst die uitvcering geeft aan dit iandsbesiuit, houdende
aigemene maatregelen.’4

Vie p. 78 van bet crraibnek veer de weP en regelgeving. cit vnnrstei van de Raad is veledigbeidsba1ve gebaseerd op bet
craaibnek vnnr de tntstandknming van wed en regeigeving van 5int Maarten, ce reden biertee is dat de regering dit mndei en niet
het mndel in de Aanwsingen veer de regeigeving nf in de Landsvernrdening bekendmaking en inwerkinetreding heed gevngd.
caarbij rnerkt de Raad op dat de vnnrnnemde Landsvernrdening, de Aenvijsingen en bet craaibeek tegenstrdig sijn en geett de
regering in eveRveging em dese met eikaar te laten streken. Te meer nmdat de LandsvernrAening hoper reeht dan bet craaibeek en
de Aan.viiisincen betrett en de Aanwijsingen gemaakt stin np basis van arepraken op Keninkrijksnivean,

Zis aanwijsing 135.
Tie aanvdjzine 135.
Ad er seen SnaneidIe peveigen atm, kemt bet de Raad veer dat peen sprake is van bet everige bepaalde in Aanvvijzing 148 snb i.
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