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Onderwerp : ontwerplandsbesIuit, houdende algernene maatregelen, houdende de toelating

van het Vrijwilligerskorps Sint Maarten als weerskorps in de zin van de
Iaindsverordeniiig op de weerkorpsen 1997 (iandsbes1uit \KS) IB/O31I I

Geachte mevrouw WescotWi11iams,

Middeis dii sehrijven doe k u toekomen het advies van de Raad van Advies met betrekkine rot het
ontwerp-Iandsbesluit. nouclende aieemene maatreeelen. houdende de tocialine an het
Vrij willigerskorps Sint Maarten als veerskorps in de zin van de Lands verordening op de weerkorpsen
1997 (Landsbesluit VKS) (LB/031 1).
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Aan Zijne Exceilentie de Gouverneur van St. Maarten
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St. Maarten
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Qnderwp: Ontwerplandsbesiurt. boudende aigemene maatregeien. houdende de
toelating van het Vrijwil1gerskorps Sint Maarten ala weerkorps n de zin van
aa ..a”Js eroroenna on de weerupsen 997 andsbes .. iFS iLE’33
1 1).

Advies , Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 27 april 2011 (LRI1/0003). door
de Raad van Advies ontvangen op 5 mci 2011, om het oordeei van de Raad
van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeing hiervan in
de vergadering van de Raad van Advies d.d. 6 juni 2011, bericht de Raad u
ais volgt.

Het onderhavige ontwerpiand.sbesluit, houdende aigemene maatregelen,
strekt, volgens de oonsiderans, ertoe na ontmanteling van de Nederlandse
Antilien het Vriwilligerskorps Sint Maarten (VKS) in Sint Maarten toe te iaten
als weerkorps tn de zin van de Landsverordening op de weerkorpsen 19971
\Jerder worden ter uitvoering van. deze i.andsverordening nadere regeis
gesteid

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van
toeliohting aismede de overige bU het adviesverzoek gevoegde stukken geeft
de Raad a. tot het maken van de navolgende opmerkingen..

emeen
In de eers•te piaats comphmenteert de Raad de regering met de uitgebreide
nota van toelichting die z bij het ontwerp heeft aangetroffen, waarin duidelijk
de bedoeling van bet Iandsbesluit en de achtergronden zijn uiteengezet.

t,..andsvcn roenjr:r \tifl 17 dcc’rnber 1997 houdende rogel.s in.,oko wecrk.:’rnse.n, 99.7 335.

s.c. Richardson Street 13. Slot Mearten Tel: (599) 5429953. email: advisonycooncilsxrn@gmail,com



neinhoude1ikeomerkinen
Tot 10 oktober 2010 behoorden de vrijwUligerskorpsen tot de
verantwonrdejkheid van het land de Nederlandsn Antillen Het VKS no 28
jr pgencn as aa9aneu e Jeidee van e ini
Forps Cnracao VVC er nadat he ‘r oec frOr edeardse ntUer

met ngarg an augnsws 20D as oee a e as vee ‘ors
ward het VKS can afdeng van bet VKNA.

In artikel 2, 2 lid van het ontwerp is vermeid dat het VKS ten dod heeft
bijstand te verienen aan de autoriteiten belast met de handhaving van de
openbare orde en rust. de im of uitwendige veiligheid en de hulpverlening bij
rampen. Bl!Jkens be nota van toelichting heeft het VKS sinds be opricht!ng
een beiangrijke bijdrage geleverd door het ondersteunen van hat Korps
Politic Sint Maarten, het huis van bewaring, aismede be eilandelijke
Rampenbestrijdingsorganisatie

Politietaken
Dc Raad gaat aryan uit dat door leden van hat VKS .een politietaken worden
uitgevoerd, omdat aan het VKS in geen enkele wettelke bepaling de
bevoegdheid is toegekend potitietaken uit te voeren zoals die voor be politie
worden omschreven in artikel 125 Staatsregeling, de artikelen 12 en 13
Rijkswet politic en titels IV en V van hat Wetboek van Strafvordering.

De Raad beveelt aan dat indien gewenst is dat leden van het VKS
politietaken uitvoeren zij kunnen worden aangesteld as buitengewoon agent
van politic, uiteraard voorzover zij voldoen aan de daartoe gestelde vereisten.

Verder acht de Raad het noodzakelijk dat leden van het VKS die tevens
buitengewoon. agent van politic zijn z!ch duidehik voor de burger
onderscheiden van de overigen.

Tpftflnenbevoedheden
Dc taken van bet VKS, zoals die in artikel 2, 2 lid van bet ontwerp zijn
vermeld zijn hat bijstand verlenen aan de autoriteiten belast met be
handhaving van be openbare orde en rust, de in of uitwendige veiligheid en
be hulpverlening bij rampen, Dc Raad rnerkt op dat. in be toeiichting vermeld
dent te worden wat onder hat verienen van bistand wordt verstaan en tot
hoever die bi;standverlening strekt, \!erder rnaakt be Raad de regering crop
attent Oat op glond van be rechtsstaatgedachte niet nag worden
geconcludeerd dat het VKS be bevoegdheid bezi-t tot bet uitvoeren van
publieke taken zoals genoemd in artikel 2, 2 lid van bet ontwerp. Vermeld zij
bat bet VKS noch. in be Landsverordening op de weerkorpsen 1997 noch in
bet Landsbesluit VKS be bevoegdheib heeft gekregen deze taken uit te
voeren, zoals bijvoorbeelb be politic en be kustwacht die bevoegbheben wel
in een wet in formele zin toeqekend hebb•en. gekregen.



van weId
Verder handelt artikel 7 van het ontwerp en de toelichting erbij over hat
gebruik van geweld door laden van het VKS. Dc Raad nrierkt op dat er op dit
mcment evenmin een wetteiijke basis voor leden van hat VKS is orn geweld
te gebruiken, Het gebruik van geweid impilceert immers hat maken van
beperkingen op grondrechten van burgers en deze beperkngen moeten
geregeid worden bij of krachtens andsverordening (zie het bepaalde n dc
artikelen 5. 6. 7 en 27 van de Staatsregeling van Sint Maarten) Het
toekennen van de bevoegdheid tot het gebruik van geweid die niet in een
Landsverorden ing is geregeld. zou in strijd zijn met de Staatsregeting en bet
Europees verdrag van de rechten van de mans en de fundamentele
vrijheden, waarin deze grondrechten zijn vastgelegd.

delikeomerkinenbetreffendehener

Het is de Raad opgevallen dat in het ontwerp de term de autoriteit’ of ‘dc
autoriteiten” wordt gebruikt Niet alleen in het Landsbesluit VKNA 1997 van
24 april 1998 wordt de term “bevoegd gezag” gebruikt. ook in de Lands
verordening op de weerkorpsen 1997, de toelichting bij artikel I van het
ontwerp, aismede in artikel 125 van de Staatsregeling en artikel 5 van de
Rijkswet politic wordt deze terminologie gebezigd, reden waarom de Raad
meent dat in onderhavig ontwerp niet ongemotiveerd van deze terminologie
afgeweken kan worden,

Artikel 5
in de toelichting bij artikel 5 is vermeld dat de minister de bevoegdheid wordt
verleend voor aBe benoemingen. Artikel en 3e lid vermelden echter dat
benoerning, schorsing en ontslag van de korpscommandant en de officieren
geschiedt door de Gouverneur, op voordracht van de minister na overleg met
de regionaal bevelhebber, c,q. op voordracht van de korpscornmandant door
tussenkomst van de minister,
Door de tegenstrijdigheid tuscan de tekst van het 2 en 3 lid van arlikel 5 en
de toelichting daarbij is hat niet duidelijk wat de bedoeling van de wetgever is,

Artikel 7
Naar de mening van de Raad ligt het voor de hand dat bil het overieg tussen
e m nste a Je autontet bedoe c are er 2 o cc de
korpscommandant van het V’KS zelf aanwezig is en (evens de korpschef.

rerkendekrc
in artik.el 11 is vermeld dat dit landsbesluit in werking treedt m•et ingang van
de eerste dag van de zevende week na de datum van uitgifte van het
Afkondigingsblad waarin bet is geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober
2010.



Zoals de Raad ook in haar advies over de ontwerpIandsverordening tot
wziging van de landsverordening belasting op de bedrijfsornzetten 1997
(RvA no. SM/O31 iLV) en in haar advies over de tweede ontwerpbegroting
(RvA no SM/O41 1LV) heeft opgenerkt dient inwerkingtreding van
wetgeving met terugwerkende kracht een uitzondering te zijn op de regal dat
een regeling onmiddelHjke werking heeft
Bovenden is net n te zien waarom tecu-gwerkende kracht aan het ontwerp
verleend dient te worden flu zowel het Landsbesuit VKNA als de
Landsverordening VKNA op grond van hat bepaaide n addhoneeI artikel
van de Staatsreaeiing van kracht bhiven totdat zij met inachtneming van de
StaatsregeUng zijn gewijzigd of ingetrokken ngevoge artikel 1 le ild van de
Landsverordening overgangsbepaHngen van wetgeving en bestuur hebben zij
de status van Iandsverordening en bes!uit, houdende algernene rnaatregelen
van Sint Maarten verkregen, Onderhavig ontwerp is dus niet nodig om de
positie van het VKS op korte termijn veihg te stellen en te regelen, zoals is
vermeld in de nota van toeUchting.

enkarakteyanreeievJpg
Uit de toelichting bij het ontwerp blijkt dat dit ontwerp dient tel vervanging van
het Landsbesluit VKNA maar het is de Raad opgevallen dat de inhoud van dit
ontwerp grotendeels identiek can dit !andsbes!uit dat inmiddeis 13 jaar oud is.
Hat tar tafel liggende ontwerp kan aanleiding zijn verouderde of ongewenste
bepalingen uit het landsbesluit van 1998 te wijzigen of te schrappen of
omissies Ia herstellen ais daar vanuit de praktijk behoefte aan bestaat,

Hoew& in de considerans bij het ontwerp is vermeld dat onder meer is gelet
op artike) 4 van de Landsverordening op de weerkorpsen 1997 vindt de Raad
de instructie zoals bedoeld in artikel 4. 6 lid van deze Landsverordening niet
terug in het on warp. Het verdient de voorkeur onderwerpen die can elkaar
verwant zijn in één iandsbesiuit te regelen.

nciëieararaaf
Dc Raad mi.st een zogenaamde financiële paragraaf’ in de toelichting bij hat
ontwerp. Ingevoige artikel 10 Cornptabiliteitslandsverordening wordt can
afzonderlijk onderdeel in de toelichting bij bet ontwerp van onder neer can
landsbesluit opgenomen waarin de financiële gevoigen voor en de dekking
door het land worden vermeld.

Dc nota van toehchting

in de note van toeiichting leest de Raad dat het de bedoeling is in de
toekomst afle onderwerpen betreffende hat VKS in édn nieuwe
landsverordening te regelen,. en niet meer can landsverordening die
weerkorpsen in hat algerneen regelt enerzijds en de toelating van individuele
weerkorpsen middels iandsbesluiten, houdende algemene maatregelen,
anderzijds.

(S.tci.. 2.



Do Road meent dat zuiks onjuist is. Do Road is van oordeei dat directe
parlementaire invioed vereist is bij hot regeen van do toeiaatbaarheid van
eon weerkcrps. als•mede do took, doeisteIing, bevoegdhedon, organisatie en
Dverge nume ozc kVvesLes defer ds eel a
geregeid te worden
Omdat hot gewenst kan zin bepoalde onderwerpen snel to kunnen wijztgen
is hot nodig do overige zaken te regelen ci eon landsbestuit. houdende
algemene maatregelen, uiteraard voorzover do bevoegdheid tot delegatie in
do landsverordening is gegeven.

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging hot
ontwerp-1andsbesuit. houdende agemene rnaatregelen. niet vast to steflen
dan nadat met vorenstaande opmerkingen rekening is gehouden.

Sint Maarten, 24 juni 2011

do Vice-voorzitter de Secretaris a.i.
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Mèvr. mj MC.C. Brooks-Salmon Mevr. rnr. drs. N.J. Winklaar



Bijiage:
redactionele opmerkingen

Artlkel 5, , 3* en 4 lid:
-In artikel 5, 2. 3 en 4 lid wordt ten onrechte de meervoudsvorm ‘geschieden’
gebruikt. Het onderwerp van de zin: ‘de Gouverneur’ is enkelvoud en daarom wordt
‘geschiedt’ geschreven.
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