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Kenmerk

: LH-11/0009

Onderwerp

: ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het
Uitvoeringshesluit rijbewijzen in verband met de invoering van nienwe
rijbewijzen (LB/08-1 1)

Geachte mevrouw Wescot-Williams,
Middels dit schrijven doe 1k u toekomen het advies van de Raad van Advies met betrekking tot bet
ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van bet Uitvoeringsbesluit
rijbewijzen in verband met de invoering van nieuwe rijbewijzen (LB/08- ii)
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Onderwerp:

Ontwerplandsbesluit, houderide algemene maatregelen tot wziging van het
Uitvoeringsbesluit rbewzen in verband met de invoering van nieuwe
rbewzen (LB/08-1 1).

Advies:

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 9 junI 2011 om het oordeel van de
Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling
hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 4 juli 2011, bericht de
Raad ii als volgt.
Het onderhavige ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen tot
wijziging van het Uftvoeringsbesluit rijbewijzen in verband met de invoering
van nieuwe rijbewijzen strekt, volgens de considerans, ertoe in Sint Maarten
nieuwe rbewijzen in te voeren en de geldigheidsduur van de oude
rijbewijzen te regelen in verband met de verkrijging van de status van land
binnen het Koninkrk.
Bestudenng van het onderhavige oritwerp en de bbehorende nota van
toelichting aismede de overige bij flet adviesverzoek gevoegde stukken geeft
de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende oprnerkingen,

Het is de Raad opgevaflen dat onderhavig onerp betreffende de nieuwe
rbewijzen en net ontwerp betreffende de nieuwe identiteitskaarten hetzelfde
symbool vertonen, namelijk een pelikaan op sen rots. leneinde beide
kaarten beter van elkaar te kunnen onderscheiden verdient het naar het
oordeel van de Raad de voorkeur dat voor één van de kaarten een ander
symbool wordt gekozen, bijvoorbeeld de flamboyant boom (Royal Poinciana),
welke boom als nationale boom wordt gezien of éen van de vele
EC. Richardson Street #13, Sint Maarten. Tel: (00 599) 542 0953

monumenten die Sint Maarten rijk is en waarvan er ook éen is afgebeeld in
het wapen.
Inhoudeli Ike opmerkinqen
Het ontwerp
Degezaghebber
In artikel 14, 2 lid van het Uitvoeringsbesluit rijbewijzen vermeldt de term:
gezaghebber. De Raad adviseert in het ontwerp een arhkel op te nemen
waarin “gezaghebber” wordt vervangen door: Gouvemeur,
Artikel II
Artikel II regelt dat rijbewijzen die zijn uitgegeven voor de inwerkingtreding
van dit landsbesluit tot 1 januan 2013 de in het rijbewijs vermelde
geldigheidsdiiur behouden. Dat betekent dat ledereen die in het bezit s van
een rijbewijs uiterlijk op 1 januari 2013 een nieuw rijbewijs moet hebben. n
het ontwerp noch in de toelichting daarbij is vermeld hoe degene die in het
bezit is van een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur zal expireren op 1
januari 2013 ervan op de hoogte raakt dat zijn rijbewijs na die datum niet
meer g&dig is. De Raad is van oordeel dat terzake gedegen informatie naar
de burger toe is vereist met betrekking tot het doel en de gevolgen van
onderhavige regeling. Tevens beveelt de Raad aan om voor voldoende
capaciteit zorg te dragen om in het beoogde tijdbestek de bestaande
rijbewijzen te kunnen vervangen.
Tot het treffen van een regeling wordt immers niet besloten dan nadat is
nagegaan of in voldoende mate handhaving te realiseren valt.
1
De nota van toelichting
Financiete qevoen
De Raad constateert dat in de nota van toeNchting een zogenaamde
financiele paragraaf is opgenomen zoals ingevolge artikel 10 Comptabiliteits
landsverordening is vereist,
De Raad is echter van mening dat in de financiele paragraat meer
gespecificeerde informatie opgenomen dient te worden terzake de dekking
van de kosten die het ontwerp met zich brengt, bijvoorbeetd ten laste van
welke begrotingspost de kosten van invoering van de nieuwe rijbewijzen
precies is gebracht. De Raad heeft in de tweede ontwerpbegroting 2011 van
het land Sint Maarten geen reservering voor de kosten van invoering van de
nieuwe rijbewijzen teruggevonden, noch bij het ministerie van Algemene
Zaken, bijvoorbeeld burgerzaken, noch bij het ministerie van Justitie.

Dc Raad heeft voor hat overige geen opmerkinçen.
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Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging het
ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast te stellen nadat
met het vorenstaande rekening zal zjn gehouden.
Sint Maarten, juni 2011

de Vice-voorzitter

Mevr. rnr. M.C.C

de Secretaris a.i.

rooks-Salmon

RvA no. SMi081 1LB

r. mr dr JNJ. Winklaar

