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Onderwerp: Ontwerp-Iandsverordening tot wIJziging van enige landsverordeningen in 
verband met de invoering van de Dag van de Bevrijding als feestdag voor 
Sint Maarten (LV/05-11). 

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 25 mei 2011 (uw volgno: LV-
11/0002) om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd 
onderwerp, de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad d.d. 6 juni 
2011 en de vaststelling in de vergadering van de Raad d.d. 5 maart 2012. 

De ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van enige landsverordeningen in 
verband met de invoering van de Dag van de Bevrijding als feestdag voor 
Sint Maarten strekt er volgens de considerans toe de dag waarop de slavernij 
in Sint Maarten is afgeschaft, zijnde 1 juli , te herdenken vanwege het 
historische belang, de betekenis van zelfbewustzijn en eigenwaarde en de 
culturele ommekeer die de dag heeft teweeggebracht. 

De Raad heeft het ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting en 
de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken bestudeerd. 

Bij brief van 9 juni 2011 heeft de Raad de regering geïnformeerd dat de 
Sociaal-Economische Raad (SER) niet was geraadpleegd, hetgeen wel is 
vereist aangezien er sociaal-economische belangen in het geding zijn . De 
Raad vindt het belangrijk dat de Raad als hoogste en laatste adviesinstantie 
over alle relevante adviezen beschikt bij de behandeling van een 
adviesverzoek. De Raad heeft zijn advisering dan ook aangehouden tot na 
ontvangst van het advies van de Sociaal-Economische Raad op 3 februari 
2012. 
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Inhoudelijke opmerkingen 

Advies Sociaal-Economische Raad 

De Raad heeft kennis genomen van het advies van de Sociaal-Economische 
Raad van 17 januari 2012. 
De SER adviseert de regering meer aandacht te besteden aan de 
voorlichting aan het publiek omtrent het culturele belang van de Dag van de 
Bevrijding en van het vieren als feestdag ervan. Ook stelt de SER dat de 
Memorie van Toelichting dient te worden uitgebreid met name met betrekking 
tot de financiële gevolgen van het voorstel. Tot slot is een minderheid van de 
SER van mening dat de Dag van de Bevrijding omgeruild kan worden met 
bijvoorbeeld Koninkrijksdag op 15 december (Statuut dag), echter de 
meerderheid van de SER is van mening dat de Dag van de Bevrijding niet 
omgeruild dient te worden met Koninkrijksdag. 
De Raad neemt het standpunt van de SER over dat adviezen van de SER 
waarover binnen de SER geheel of grotendeels consensus is bereikt, kunnen 
bijdragen aan de maatschappelijke consensus over onderwerpen op sociaal
economisch terrein . 
De Raad meent echter dat de financiële gevolgen voor het bedrijfsleven in 
kaart gebracht dienen te worden, in het geval er voor gekozen wordt een 
extra vrije dag in te voeren. 

Financiële paragraaf 

Artikel 10, eerste lid van de Comptabiliteitslandsverordening bepaalt dat in de 
toelichting bij het ontwerp van een landsverordening, landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen of een ministeriële regeling, waarin nieuwe 
beleidsvoornemens of toezeggingen met betrekking tot het te voeren beleid 
worden uitgewerkt, een afzonderlijk onderdeel wordt opgenomen waarin de 
financiële gevolgen voor en de dekking door het Land worden vermeld. 

In de memorie van toelichting is vermeld dat de extra personeelskosten 
ongeveer NAF. 100,000.00 zullen bedragen. In de bij het ontwerp gevoegde 
notitie van het Ministerie van Financiën wordt dit bedrag toegelicht, maar 
nergens blijkt dat rekening is gehouden met de kosten van de festiviteiten op 
deze dag. 
Voorts wijst de Raad er op dat in de begroting voor 2012 geen reservering 
voor dit feest wordt aangetroffen, hetgeen wel noodzakelijk is. Artikel 10 van 
de Comptabiliteitslandsverordening vereist immers ook dat de dekking door 
het land wordt toegelicht. In de begroting van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur, Jeugd en Sportzaken onder 'Performance and Celebration' (posten 
62002 tot en met 62005) is zowel in 2010 als in 2011 hetzelfde bedrag 
opgenomen. Tot slot heeft de Raad geconcludeerd dat het onderwerp 
evenmin wordt besproken in het document 'A Foundation of Hope'. 
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I P.B. 1998, 250. 

Financiële gevolgen 

Het voorgaande brengt de Raad tot de conclusie dat de regering 
onvoldoende rekening houdt met de financiële gevolgen voor de private 
sector en de overheid. 

In de notitie van het Ministerie van Financiën is vermeld dat rekening 
gehouden dient te worden met minder belastinginkomsten, maar de Raad 
wijst erop dat dit niet het totale financiële plaatje is. In het geval gekozen 
wordt voor een extra vrije dag in plaats van de Dag van de Bevrijding om te 
ruilen voor een reeds bestaande vrije dag, zullen overheidsbedrijven en 
andere private ondernemingen voor wie de bedrijfsvoering normaal doorgaat 
veel extra personeelskosten moeten maken, waardoor uiteindelijk ook de 
schatkist van het land Sint Maarten benadeeld wordt. 
De Raad adviseert de regering de financiële consequenties uitputtend te 
laten onderzoeken alvorens te besluiten tot het invoeren van een extra vrije 
dag. 

Wijziging alle wetten 

De Raad maakt de regering erop attent dat vergewist dient te worden dat alle 
landsverordeningen en landsbesluiten waarin verwezen wordt naar 
feestdagen bij onderhavig ontwerp gewijzigd worden. 
Het is de Raad bijvoorbeeld opgevallen dat in het ontwerp niet verwezen 
wordt naar de Regeling vakantiedagen voortgezet onderwijs 1, waarin artikel 
2, eerste lid bepaalt dat het totaal aantal vakantiedagen 61 schooldagen per 
jaar bedraagt, met inbegrip van de feestdagen, genoemd in het tweede lid. In 
het tweede lid wordt vervolgens geregeld op welke dagen geen school wordt 
gehouden. In deze opsomming behoort 1 juli te worden opgenomen. 

Steun culturele organisaties, NGO's en vakbonden 

In de toelichting is tot slot vermeld dat diverse culturele organisaties, NGO's 
en vakbonden hun steun hebben uitgesproken voor de aanwijzing van 1 juli 
als een nationale feestdag in Sint Maarten. 
Het is naar de mening van de Raad noodzakelijk dat de standpunten van 
dergelijke organisaties schriftelijk in het dossier zijn terug te vinden opdat de 
Raad hiervan kennis kan nemen. 
Voorts blijkt uit het advies van de SER dat een draft 'Terms of Reference' "for 
the celebration of Emancipation Day" is opgemaakt vanwege de minister van 
Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken, welk document eveneens 
ontbreekt bij de stukken die de Raad heeft ontvangen. 

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen. 
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Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de ontwerp
landsverordening niet bij de Staten in te dienen, dan nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 

Sint Maarten, 8 maart 2012 

De Secretaris De Vice-voorzitter 
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