
fk3.3 Ue
MevroowS, WescotW111.iams
Restnurskant:.or

Slot Maarten

Phllipsborv. I :o.ml 1W 1

Onderwerp Ontwerpiandsbesluit, houdende aJgernene rnaatregelen, tot wijzlging van de
tainds’erordening oergangsbepaHngen van wetgeving en bestuur.

Geaehte mevrouw Wescop Williams,
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Raad van Advice Sint Maarten

Aan Zijne Exceilentie de Go-iverneu van Sint Maarten
Drs, E,B. Holiday
Facondrive # 3
Harbour View
Sint Maarten

RvA no. SM/03-1 2-LB

Qeer: Ontwerp-landsbesluit. houdende algemene maatregelen, tot wijziging van tie
Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur (uw volgno.
LH-1 2/0005).

Advies Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 14 februari 2012 orn het oordeel van
tie Raad van Advice inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling
hiervan in de vergadering van de Read d.d. 3 aprN en 7 mci 2012 en de
vaststelling hiervan in de vergadering van de Raad d.d. 7 juni 2012, bericht de
Raad u ale volgt.

Het onderhavig ontwerp-tandsbesluit, houdende algemene maatreg&en, tot
wijziging van tie Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en
bestuur strekt er volgens de considerans toe de doublure die bestaat inzake de
regelgeving voor corporate governance weg te nemen door de
Landsverordening corporate governance van tie Nederlandse AntiNen te laten
vervallen.

Bestudering van bet onoerhavig ontwerp en tie bljbehorende note van
toelichting aismede tie overige b het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de
Read aenleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

1. emeen

Op grond van ailikel I eerste en tweede ild, Landsverordening
overqangsbepaiingen van wetgeving en bestuur, is zowel tie Landsverordening
corporate governance (RB. 2009, 74; hierna Landsverordening), ais tie
eNandsverordening corporate governance van de 11 mci 2009 (A.B. 2009, 10;
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hierna Eilandsverordening geidende wetgeuing. De regering fleeft voorgesteid
om de tekst van de Eilandsverordening te handhaven. Dc Raad van Advies kan
deze keuze onderschrven.

Gezien de ge.hanteerde terminoogie van de EUandsverordening, die paste in de
tijd dat Sint Maarten nog een eHandgebied van de Nederiandse Antiiien was
behoeft de tekst aanpassing. De Raad adviseert orn de terminologie zo spoedig
mogehjk te wzigen, zodat deze strookt met de huidige rechtsorde, Het is
immers van belang in verband met de duideljkheid van het recht. dat degenen
die in de praktk in aanraking komen met deze Eilandsverordening op de hoogte
zjn van onder meer de bevoegdheidsverdeling. Dit wordt voorts vereist door het
Iegaiiteitsbeginsei en de daarmee gepaarde rechtszekerheid. Ten slotte is de
aanpassing voorgeschreven in artikel 4. tweede lid. onder c van de
Landsverordening overgangsbepaingen van wetgeving en bestuur.

Gezien het feit dat bet gaat om een inhoudelljke herziening, adviseert de Raad
orn de uiteindelijke tekst van de Eilandsverordening te wijzigen via de fdrmele
wetgevingsprocedure.

2. idefflkeomerkinen

Dc Landsverordening bevat regels ten aanzien van de besfuitvorming in zaken
betreffende de betrokkenheid van de openbare rechtspersoon de Nederlandse
AntiNen in vennootschappen en stichtingen. Dc eilandsverordenig bevat regels
ten aanzien van de besuitvorming in zaken betreffende de betrokkenheid van
de openbare rechtspersoon het eilandgebied Sint Maarten in vennootschappen
en stichtingen.

Dc Raad is van mening dat er geen sprake is van een doubure inzake de
regelgeving voor corporate governance. Dc strekking van de
Eilandsverordening dient, zo bhjkt uit het bovenstaande. te worden
onderscheiden van de strekking van de Landsverordening.

Voorts is in een eantal gevalien een andere formuiering gebruikt in de
Landsverordening dan In de Eilandsverordening waardoor de tekat afwkend is,
Vergelljk in dit kader zwaarwegende bezwaren> in de Eilandsverordening met
verzet tegen het aigernene belang> n de Landsverordening: Niet is
geconcretiseerd wat dit zwaarwegende bezwaar is. Het kan ook voor individuele
beianghebbenden een zwaarwegend bezwaar zijn.

Een groter verschil is bvoorbe&d de tekst van de onderscheidentilke artikelen
3. Waar in artikel 3. eerste lid, van de Eilandsverordening is bepaald dat de
Corporate Governance Code van tUd tot tjd door de eilandsraad j’kanJ worden
gewjzigd, schrft de Landsverordening imperatief voor dat de Code Corporate
Governance teikens uiterlijk twee jaar na uaststeiiing opnieuw wordt bezien.
Bovendien is in de Landsverordening bepaaId dat qdje code in loner geval
[wordt] aangeoast inc/len gewlizi de intemationaal aanuaarde normen daanloe
nopen,,

Vgi. bijvoorbeeid artikel 7 lid 3 Iandsverordening met artikel 7 lid 3 eilandsverordening.



De Raad geeft tn overweging om de keuze am de tekst van ae
Ellandsverordening te handhaven. nader te motiveren,

Ten slotte heeft de Raad in het bovenstaande opgemerkt dat het wenseIk is am
de terminologie die is gebruikt in de Eilandsverordening, ervan uitgaande dat
deze Corporate Governance Code as uitgangspunt wordt genomen, zo spoedig
mog&ijk te taten stroken met de huidige staatsinrichting van Sint Maarten en orn
dit via de formele wetgeving Ic wijzigen. Zoals aangegeven is een aantat
noodzakelijke wijzigingen inhoudelijk, daar het in enkele gevallen gaat om eon
nieuwe bevoegdheidsverdeling. In afwijking van de jurisprudentie van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao. Sint Maarten en van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba,2 waarin is vastgesteld dat de minister de
rechtsopvolger is van het bestuurscollege, gaat het bovendien om de
toebedeling van de bevoegdheid van de eilandsraad aan een ander orgaan. In
absentie van een klaarblijkelijke rechtsopvolger, dient de wetgever te beshssen
aan wie deze bevoegdheden worden toegekend. Zie in dit kader bijvoorbeeld
artikel 2 van de Landsverordening respectievelijk van de Eilandsverordening.
Artikel 2 van de Landsverordening leest: < Voor zovor in do Raad van Ministers
besluitvorming aan do ordo is omtrent eon of moor van do onderwerpen
genoemd in doze Iandsverordening, is die besluitvorming or op gericht dat do
bepalingen van doze Iandsverordening worden nageleefd> In artikel 2 van do
Eilandsverordening is gesteld: <Voor zover in het bestuurscollege dan wel in de
eilandsraad besluitvorming aan do orde is omtrent eon of moor van do
ondeiwerpen genoemd in deze eilandsvorordening, is die besluitvorming or op
gericht dat de bepalingen van doze eilandsverordening worden nageleefd.>> Het
is de vraag of bijvoorbeeld bestuurscoIIege> als <<minister> zou kunnen worden
begrepen. Eon ander voorbeeld, toegespitst op de rechtsopvolger van de
eitandsraad is artikel 4. eerste lid, van de Eilandsverordening.

Do Raad vraagt hiervoor aandacht.

Dc Raad heeft voor hot overige geen oprnerkingen.

Dc Raad geeft do regering in overweging omtrent het onderhavige ontwerp
andsbesluit, houdende algernene maatregelen eon besIuit to nemen nadat met
hot vorenstaande rekening za zijn gehouden.

De7S’&etans Ce Vwevoorztter
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2 HLAR 039/10, d.d. 20 mel 2011: beuestiqd in KG 38451. d.d. 6 september2011
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Uw nummer: Uw bnet van: Ons nummer: Afd: JZ&W

Onderwerp: ontwerpLandsbesIuit houdende algemene maatreg&en, tot wijziging van de
Landsverordening overgangsbepaIinn van waevng en bestuur

I - Philipsburg, 4

Bijlagen: 2

Daaoe gemachtigd door de ministerraad, verzoek 1k U het bijgevoegde ontwerp voor een
!andsbeshjit, houdende algernene maatregelen aan de Raad van Adves te zenden.

Tevens verzoek 1k U ermee in te stemmen, dat de Raad zijn advies rechtstreeks aan mij doet
toekomen

Dc frmn{erPres4nt,
S Aiscrt% ci
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Bestuurskantoor (.lem Laheca Square S4t Maarten
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LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen van de Idatum]
tot wijziging van de Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur

IN NAAM VAN DE KONINGIN!

Dc Gouverneur van Sine Maarten,

In overweging genornen hebbende:

dat er een doublure bestaat nzake do regeigrv ing voor corporate governance en bet wenseiijk w
de mogelijkheid Ce benutten die do Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuurbiedt om deze doublure weg te nemen door de Landsverordening corporate governance van deNederlardse ntWeo Ce ten vervallen;

gelet op artikel 15, tweede lid, van de Landsverordening overgangsbepalingen van wetgevina en
be stu u r;

Heeft, do Raad van Advies gehoord, hesloten:

Artikel I

In Bijiage Ii, behorende hij artike! 2, onderdeel b, van do Landsverordening overgangsbepalingenvan wetgeving en bestuur, wordt in onderdeel Land Nederlandse Antillen onder de kop Financidn in detabel na regel 14 ceo regel toegevoegd, luidende:

15Landsyerorderrateovernance12OO97J

Artikel II

Dit landsbesluit treedt in werking met inaang van de eerste dog van de zevende week no de
natum van uirqifte van Let Afkond:gnosbiad waann cii is çeoiaatst. inden de Ombudsman een cookaanhangig heeft gemaakt ais bedoeid In artikei 127, derde lid, van de Staatsregeiing treedt ditlandsbesluit in werking met ingang van de eerste dog van de derde week na de beslissing van betConsbtutcneeI Hot, tenzij d:t oordee3t dot cit iandsbesiut nwt vereOghoar w met dc Staatsreoeiinq.

Gegeven Ic Phlliosburg.

H. Shigemoto

Dc. LII ci ster van Aige mene Zaken,
SA, WescoftWilliams



NOTA VAN TOEUCHTING

Op Sint Maarten zijn op dt moment twee regeiingen van toepassing op het gebied van
betrokkenheid van de openbare rechtspersoon Land Sint Maarten in vennootschappen en stichtingen.
Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid s het onwensei1k dat er twee regelingen naast elkaar geden:
dan is immers niet dutdeiijk wek recht van toe passing is,

Gekozen is om de Eilandsverordening Corporate Governance van toepassing te laten zijn.

Arbkel 15, tweede lid, van de Landsverordening overgangsbepaingen van wetgevmg en
Bestuur biedt de mogeiijkheid om tot twee jaar na 1O-1OiO met een lichtere procedure
landsverordeningen te plaatsen op de zogeheten negatieve lijst ofwel op Bijiage II bij de
Landsverordenin.g overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur, Normaal gesproken kunnen
regelinon eileen “orden oewzigd bij eeri regehng van gehjk ruveau. Door hot genoernr arbkel
kunnen Iandsvcrmdcningen worden ngetrokken met behuip van een Iandsbesluit, houdende algemene
ma at rege en.

Door de Landsverordenmg corporate governance op te nemen n Bijiage H van de
Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en Bestuur komt deze te vervallen en geldt
slechts nog de Eilandsverordening Corporate Governance.
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BESLISBLAD ‘AN DE MINISTERRAAD

******************************** MR070212******************************

Aendapuin: e

Onderwerp: Intrekkcn Landsverordening Corporate Governance

DIV nr,: 20781 1

Besluil: Conform advies:
Wordt ingestemd met de aanbieding van het ontwerplandsbesluit
houdende algemene maatregelen tot wijziging van de Landsverordeni ng
overgangshepaling van wetgeving en bestuur met bijgaande Nota van
foelichting aan de Gouverneur ter doorgeleiding aan de Raad van Advies.
L)e Landsverordening Corporate Governance Nederlandse Antillen komt
te vervallen,

Uitvoering: Minister AZ

* *
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gh id Normaal n oil atum

Ing k me van 3Z&W, Ministerie van Algemene Zaken

Onderwerp: Intrekken Landsverordening corporate governance

iririuud en doeisteiiing van n-t v,orstei Er is een doublure inzake de regelgeving
voor corporate governance. Conform de Landsverordening
overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur wordt voorgesteld de
Landsverordening corporate governance van de Nederlandse Antillen te
laten vervallen, zodat alleen de Eilandsverordening Corporate Governance
nog geldt.

Beslispunten Instemmen met de aanbieding van het ontwerp andsbesluit met
bijgaande Nota van Toelichtinq aan de Gouverneur ter doorgeleidinq aan de Raad
van Advies

Interdeparternentaal voorbereid rneLAZ en Hnancierì
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Ministerievan Algemene Zaken
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Ministe, ievan Algernene Zken

GEVOLGEN VOOR PERSONEEL EN ORGANISATIE

Elja Toeflchting:

Elnee

LI nvt

GEVOLGEN VOOR COMMUNICATIE:

Elja Toelichting:

El nee

LI nvt

JURIDISCHE GEVOLGEN:

LIja Toelichting:Er zal dan nog maar één verordening van toepassing zijn op het terrein van de

El nee
corporate governance, dit is belangrijk voor de rechtszekerheid,

El nvt

BIJLAGEN:(dienen te worden afgevinkten extra biflagen te worden toegevoegd)

El Kredietbewaking El Concept arbeidsovereenkomst El Concept verordening

El Persbericht El Concept brief Concept besluit

El Verdragen Andereconcept-Nota van Toe!ichting en aanbiedingsbrief aan de Gouverneur

Contactpersoon 1: mw, F. Pals, 542 4701

Contactpersoon 2: dhr, NJ. Habermehi

Dc Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur biedt nog tot twee
jaar na inwerkingtreding daarvan de mogelijkheid om landsverordeningen te wijzigen of in
te trekken met een Iichte procedure. Van die mogelijkheid wordt nu gebruik gemaakt orn
ervoor te zorgen dat er niet langer op één terrein een landsverordeningen van toepassing
is van zowel de voormalige Nedeilandse AntiHen als van het voormalige eilandgebied Sint
Maarten,

PM Financiën: toelichten waarom Iandsverordening NA intrekken en eitandsverordening
behouden?

_________________ _______________________________________

Handtekening(en oofd Denst/Afdellng) Datum

H oofd Fin

Hoofd JZ&W
-

- /
I b ,



AFI)ELING JURIDISCHE ZKEN EN WETGEVING

Begin december is een Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot intrekking van de

Landsverordening Corporate governance aan u aangeboden, met het verzoek deze ter advisering voor

te eggen aan de Raad van Advies.

Dhr. Pantiin heeft enkele terechte onmerkingen geplaatst bij genoem.d landsbes!uit. Het landsbesluit

is ter controle wederom voorgeiegd aan do Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving. JZ&vV is akkoord

met de door dhr. Plantijn gemaakte opmerkingen.

Bijgaand treft u een aangepaste versie aan van het genoemde Iandsbesluit, met het verzoek om de

procedure te vervolgen,

Hoogachrenci,

Hciofd Afdelng ]uridische Zaken en Wetoevina
a mevr. t

ST. MAARTEN

Memo
Aan:
Van:
Auteur:
Datum:
Betreft:
Bijiagen:

Dc Minister van Algemene Zaken d.t.v. de SecretarisGeneraaI AZ
Hoofd Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
Femma Pais
22 december 2011
Intrekken Landsverordening corporate governance
4
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LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregeen van de {daturnj
tot wijziging van de Landsverordenng overgangsbepaiingen van wetgevng en bestuur

In overweging genomen hebbende:

IN NAAM VAN DE KONINGIN!

Dc Gouverneur van Sint Maarten,

dat er een doublure bestaat inzake de regelgeving voor corporate governance en het wenselijk is
de mogelijkheid te benutten die de Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur
biedt om deze doublure weg te nemen door de Landsverordening corporate governance van de
Nederlandse Antillen te laten vervallen;

gelet op artikel 15, tweede lid, van de Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en
bestuur;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel I

I,

1W

//

In Bijiage II, behorende bij artikel 2, onderdeel b, van de Landsverordening overgangsbepalingen
van wetgeving en bestuur, wordt in onderdeel Land Nederlandse Antillen onder de kop Financidn in de
tabel na regel 14 een regel toegevoegd, uidende:

verordenncoe

Artikel II

Dit andsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de zevende week na de
datum van uitgifte van bet Afkondigingsblad waarin zij is geplaatst. Indien de Ombudsman een zaak
aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling treedt dit
!andsbesluit in werking met ingang van de eerste dag van de derde week rn de beslissing van het
Constitutionee! Hot. tenzil dit oordeelt dat alt iandsbesluit niet verenigbaar is met do Staatsregeling,

:‘?fl Finrctn

Dc Minister van Aigemene Zaken,
SA. WescotWi!liams


