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Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 17de  

augustus 2015 tot wijziging van het Landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen, van 4 mei 2012 tot regeling van de 

inrichting en de organisatie van het secretariaat van de 

Sociaal-Economische Raad in verband met aanpassing van 

het formatieplan 
 

 
IN NAAM VAN DE KONING! 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

  

In overweging genomen hebbende: 
 

 
dat het wenselijk is om het formatieplan van de Sociaal-Economische Raad 

te wijzigen, teneinde het formatieplan uit te breiden met nog een 
bestuursadviseur en een algemeen medewerker teneinde de functies van 
Administratief medewerker B en Allround medewerker te schrappen; 
 

 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 
 
 

Artikel I 
 

Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 mei 2012 tot 
regeling van de inrichting en de organisatie van het secretariaat van de 
Sociaal-Economische Raad wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Bijlage I als bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt vervangen door 
de bijlage bij dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 
 

2. Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
Artikel 2a 
 

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald 
als: Landsbesluit inrichting en organisatie secretariaat Sociaal- 
Economische Raad. 
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Artikel II 

 
1. Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt, zodra 

deze in het Afkondigingsblad is geplaatst, in werking met ingang 
van de eerste dag van de zevende week na de datum van 

bekrachtiging.  
2. In afwijking van het eerste lid, treedt dit landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen: 
a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de 

beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een 
zaak aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, 
van de Staatsregeling; of, 

b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat dit 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, niet verenigbaar is 
met de Staatsregeling.  

 

 
 

 
Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt met de nota 

van toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst. 

 
 

 

       Gegeven te Philipsburg, d.d. 17 augustus 2015 

                   De Gouverneur van Sint Marten 

 

 

 

 

De Minister van Algemene Zaken 

d.d. 26 augustus 2015 

 

 

 

              Uitgegeven de vierentwintigste september 2015; 

              De Minister van Algemene Zaken  

              Namens deze, 
              Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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NOTA VAN TOELICHTING 

 

Algemeen deel 

Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 mei 2012 tot 
regeling van de inrichting en de organisatie van het secretariaat van de 

Sociaal-Economische Raad voorziet in de middelen om het secretariaat van 
de Sociaal-Economische Raad (hierna te noemen: het secretariaat) 
onafhankelijk van de uitvoerende macht te laten functioneren. 
 
De bijlage bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 
mei 2012 tot regeling van de inrichting en de organisatie van het 
secretariaat van de Sociaal-Economische Raad bevat het formatieplan van 

het secretariaat. In dat formatieplan is voorzien in het functieboek, waarin 
de kwaliteit en de kwantiteit van de formatie van het secretariaat zijn 
neergelegd.  
 

Nu de Sociaal-Economische Raad al drie jaar functioneert, is gebleken dat 
de vastgestelde formatie van het secretariaat niet volstaat. De huidige 

formatie voor het secretariaat bestaat uit: de secretaris, een juridisch 
bestuursadviseur en een bestuurlijk adviseur die de Raad bijstaan bij het 
tot stand komen van adviezen, een hoofdmedewerker en twee 
administratieve functies: een allround medewerker en een administratief 
medewerker B. Een totaal van 6 fte’s, waarvan momenteel 5 fte’s zijn 
vervuld.  
  

In de praktijk is gebleken dat er behoefte is aan nog een bestuurlijk 
adviseur om de Raad goed te kunnen ondersteunen in diens adviserende 
rol. Het huidige aantal adviesverzoeken (gevraagd en ongevraagd) en de 
verwachte toename van deze verzoeken in de toekomst noopt tot deze 
uitbreiding.  
 

Ook is duidelijk geworden dat het secretariaat van de SER, vanwege de 

aard van diens werkzaamheden behoefte heeft aan een algemeen 
medewerker, die het secretariaat en de Raad ondersteund in diens 
administratieve werkzaamheden, in plaats van 2 administratieve functies.  
 
De formatie wordt daarom als volgt aangepast: 
 

Het secretariaat wordt versterkt met 1 bestuurlijk adviseur.  
De twee administratieve functies, te weten: allround medewerker en 
administratief medewerker B komen te vervallen. 
In plaats van deze 2 administratieve functies komt er een administratieve 
functie in de plaats: een algemeen medewerker.  
 
Het secretariaat heeft vanaf haar oprichting 5 fte’s vervuld. 

De functie van allround medewerker is nooit vervuld.  

 
Met het oog op de toekomst, wenst het secretariaat de functie van 
Hoofdmedewerker niet te schrappen, maar zal er vooralsnog ook geen 
invulling aan worden gegeven.  
 
 
Financiële paragraaf 

 

 

Artikelsgewijs deel 

De vastgestelde formatie voor het secretariaat bestond, zoals vastgesteld 
in het formatieplan, uit 6 fte’s, t.w.: 

- een secretaris; 
- een juridisch bestuursadviseur; 

- een bestuurlijk adviseur; 
- een hoofdmedewerker; 
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- een allround medewerker; en, 

- een administratief medewerker B. 
 
De Sociaal-Economische Raad heeft sinds diens oprichting niet alle zes de 
vacatures van het secretariaat willen invullen, vanwege de aard van de in 

te vullen vacatures: er is nimmer behoefte geweest om meerdere 
administratieve krachten in dienst te nemen. 
 
Sinds 2013 heeft het secretariaat rekening gehouden met de 
voorgeschreven gewijzigde formatie van het secretariaat, bestaande uit 
een administratieve functie (een algemeen medewerker) met plaatsing in 
salarisschaal 8 en een bestuurlijk adviseur met plaatsing in salarisschaal 

12. 
 
De voorgestelde formatie zal er dus als volgt uitzien: 
 

- een secretaris; 
- een juridisch bestuursadviseur; 

- twee bestuurlijk adviseurs; 
- een hoofdmedewerker; en, 
- een algemeen medewerker. 

 
De wijziging van het formatieplan van het secretariaat van de Sociaal-
Economische Raad, om het formatieplan uit te breiden met nog een 
bestuursadviseur en een algemeen medewerker teneinde de functies van 

Administratief medewerker B en Allround medewerker te schrappen, is 
financieel doorgerekend. Dat wil zeggen, dat op basis van kengetallen, een 
berekening is gemaakt van alle benodigde salarissen.  
Hieronder volgt een korte toelichting op de cijfers: 
 

2014       

FUNCTIE schaa
l 

schaal max   

Secretaris 14 NAf 12.629 NAf 151.548 

Juridisch Bestuursadviseur 13 NAf 11,128 NAf 133.536 

Bestuurlijk Adviseur 12 NAf 9.821 NAf 117.852 

Bestuurlijk Adviseur 12 NAf 9.821 NAf 117.852 

Hoofdmedewerker 10 NAf 7.627 NAf 91.524 

Algemeen medewerker 8 NAf 6.070 NAf 72.840 

      NAf 685.152 

 
De beraming van grootboekrekening “Bezoldiging” corresponderend met 
kostenplaats 41001, zoals omschreven in Hoofdstuk 2 Parlement, Hoge 

Colleges van Staat van de Landsbegroting Sint Maarten 2014 is 
vastgesteld op NAf 908.998 voor het dienstjaar 2014.  

 
De begroting “Bezoldiging” bestaat uit: 
 

- de bezoldiging van het personeel van het secretariaat, welke 
bezoldiging is vastgesteld op NAf 612.998 voor het dienstjaar 
2014; en 

- De remuneratie van de raadsleden van de SER, welke remuneratie 

is vastgesteld op NAf 296.000 voor het dienstjaar 2014. 
 
De beraming van de bezoldiging van het personeel is gemaakt op basis 
van de maximale trede binnen de betreffende functie schaleringen. 
 
Het Landbesluit, houdende algemene maatregelen, van 1 februari 2012 tot 

vaststelling van de geldelijke voorzieningen van de leden, hun 

plaatsvervangers en van de secretaris van de Sociaal-Economische Raad 
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brengt wijzigingen (verlaging van de geldelijke voorzieningen) aan, die in 

genoemd landsbesluit zijn vastgesteld. Echter, de voorgestelde wijzigingen 
op dit Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 1 februari 2012 
tot vaststelling van de geldelijke voorzieningen van de leden, hun 
plaatsvervangers en van de secretaris van de Sociaal-Economische Raad 

zijn nog niet in werking getreden. 
 
De remuneratie van de raadsleden van de SER is als volgt begroot:  
 

2014   

FUNCTIE BEDRAG 

Voorzitter NAf 48.000 

Vice-voorzitter NAf 33.600 

Raadsleden NAf 84.000 

Plaatsvervangende leden NAf 54.000 

 TOTAAL NAf 219.600 

 
Het verschil dat ontstaat na de voorgestelde wijzigingen op het 
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 1 februari 2012 tot 
vaststelling van de geldelijke voorzieningen van de leden, hun 

plaatsvervangers en van de secretaris van de Sociaal -Economische Raad, 
te weten NAf 76.400 (beraamde remuneratie raadsleden ANG 296,000.00- 
werkelijke remuneratie raadsleden NAf 219.600) zal worden overgeheveld 
naar de bezoldiging van het personeel van het secretariaat van de Sociaal-
Economische Raad.  
 

De hierboven voorgestelde wijzigingen zijn reeds verwerkt in het 
goedgekeurde budget voor het dienstjaar 2014 en hebben dus geen 

nadelige gevolgen voor de begroting van het budget voor 2014 van de 
Sociaal-Economische Raad. 
 
Echter, de geldelijke gevolgen van de aanpassingen van het functieboek 
van het secretariaat kunnen ook onafhankelijk van het Landbesluit, 

houdende algemene maatregelen, van 1 februari 2012 tot vaststelling van 
de geldelijke voorzieningen van de leden, hun plaatsvervangers en van de 
secretaris van de Sociaal-Economische Raad worden uitgevoerd, aangezien 
de functie van hoofdmedewerker niet vervuld zal worden in het dienstjaar 
2014 en alle functies zijn begroot op basis van de maximale trede binnen 
de betreffende functie schaleringen. 
 

Vóór wijziging Landbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van 1 februari 2012 tot vaststelling van 
de geldelijke voorzieningen van de leden, hun 

plaatsvervangers en van de secretaris van de 
Sociaal-Economische Raad 

  

FUNCTIE BEDRAG 

Voorzitter NAf 118.800 

Vice-voorzitter NAf 42.000 

Raadsleden NAf 84.000 

Plaatsvervangende leden NAf 54.000 

 TOTAAL NAf 
298.800 

 
De totale remuneratie (zonder wijziging Landbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van 1 februari 2012 tot vaststelling van de geldelijke 
voorzieningen van de leden, hun plaatsvervangers en van de secretaris 

van de Sociaal-Economische Raad) voor de SER raadsleden voor het 
dienstjaar 2014 is begroot op NAf 298.800. De totale kosten voor 
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bezoldiging van het personeel van het secretariaat van de SER is begroot 

op NAf 685.152.  
 
De totale bezoldiging voor de functie van Hoofdmedewerker is begroot op 
NAf 91.524. Echter, deze functie wordt voor het dienstjaar 2014 niet 

vervuld. Het geraamde budget voor “Bezoldiging”, corresponderend met 
kostenplaats 41001, zoals omschreven in Hoofdstuk 2 Parlement, Hoge 
Colleges van Staat van de Landsbegroting Sint Maarten 2014 is NAf 
298.800 + NAf 685.152 - NAf 91.524 = NAf 892.428 terwijl deze 
begrotingspost is vastgesteld op NAf 908.998 voor het dienstjaar 2014. 
 
De voorgestelde wijziging van het formatieplan van het secretariaat van de 

Sociaal-Economische Raad, om het formatieplan uit te breiden met nog 
een bestuursadviseur en een algemeen medewerker teneinde de functies 
van Administratief medewerker B en Allround medewerker te schrappen 
kunnen  dus binnen het reeds vastgestelde budget van 2014 zal 

plaatsvinden. 
 

 
 
De Minister van Algemene Zaken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


