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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  
 

 

 

IN NAAM VAN DE KONINGIN! 

 
 

De GOUVERNEUR van Sint Maarten, 
 

 
In overweging genomen hebbende: 

 

dat het wenselijk is om de geldelijke voorzieningen van de leden, hun 
plaatsvervangers en van de secretaris van de Sociaal-Economische Raad 
vast te leggen; 

 
Gelet op artikel 22 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad; 
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 
 
Artikel 1 
 
1. De geldelijke voorziening van de voorzitter van de  

Sociaal-Economische Raad bedraagt NAF 

108.000,- per jaar. 
2. De voorzitter ontvangt bovendien een representatietoelage van 10% 

van het bedrag genoemd  
in het eerste lid. 

3. De geldelijke voorziening van de plaatsvervanger van de voorzitter van 

de Sociaal-  
Economische Raad bedraagt NAF42.000,- per jaar.  

4. De geldelijke voorziening van de leden van de Sociaal-Economische 
Raad bedraagt per lid NAF12.000,- per jaar. 

5.   De geldelijke voorziening van de plaatsvervangers van de leden van de  
Sociaal-Economische Raad bedraagt per lid NAF6000,-per jaar. 

6.   De geldelijke voorziening van de secretaris van de Sociaal  
Economische Raad wordt gesteld op het bedrag dat behoort bij de  
bezoldiging schaal 14 en de hoogste trede van de Bezoldigingsregeling  

ambtenaren. 
 
Artikel 2  
 
De in artikel 1 genoemde bedragen zullen maandelijks in gelijke gedeelten 
worden uitbetaald. 
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Artikel 3  
 
Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen treedt in werking met 
ingang van de eerste dag van de zevende week na de datum van uitgifte in 

het Afkondigingsblad waarin het is geplaatst en werkt terug tot 1 mei 
2011. Indien de Ombudsman een zaak aanhangig heeft gemaakt als  
bedoeld in artikel 127, derde lid van de Staatsregeling treedt dit  
landsbesluit in werking met ingang van de eerste dag van de derde week 
na de beslissing van het Constitutioneel Hof, tenzij dit Hof oordeelt dat het 
landsbesluit niet verenigbaar is met de Staatsregeling en werkt terug tot 
het tijdstip bedoeld in de vorige zin. 

 
 

 

Gegeven te Philipsburg, eerste februari 2012 
De Gouverneur van Sint Maarten,  
E.B. Holiday 

 
 
 
De Minister van Algemene Zaken, 
S.A Wescot-Willams 
 
 

 
Uitgegeven de zeventiende februari 2012 
De Minister van Algemene Zaken, 
S.A. Wescot-Williams 
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NOTA VAN TOELICHTING 

Algemeen 
 
De Landsverordening Sociaal- Economische Raad schrijft in artikel 22 voor 
dat de hoogte van de geldelijke voorzieningen van de leden, hun  

plaatsvervangers en van de secretaris voor de plaatsvervangende leden, 
bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen wordt vastgesteld. 
Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen geeft hier uitvoering 
aan. 
 
De Raad van Advies heeft op 15 november 2011 een blanco advies  
uitgebracht over het onderhavige landsbesluit. Daarbij heeft de Raad van 

Advies een aantal wetstechnische en redactionele opmerkingen  
voorgesteld, welke in dit landsbesluit zijn verwerkt. 
 

Financiële gevolgen 
 
De geldelijke voorzieningen van de leden, en hun plaatsvervangers van de 

Sociaal Economische Raad komen voor de resterende periode van het jaar 
2011 ten laste van de Begrotingspost 41001 Bezoldiging. In de  
landsbegroting 2011 is er geen onderscheid gemaakt tussen de bezoldiging 
van het personeel en de remuneratie van het bestuur van de  
Sociaal-Economische Raad. Beide bedragen zijn in 2011 opgenomen en 
ondergebracht ten laste van begrotingspost 41001. Oorzaak hiervan ligt in 
het feit dat de leden van de Sociaal Economische Raad bij het opstellen 

van de begroting nog niet waren benoemd. Deze benoeming heeft pas 
plaatsgevonden op 1 mei 2011. 
 
In de landsbegroting 2012 is er wel rekening gehouden met de  
remuneratie van het bestuur van de Sociaal-Economische Raad en worden 

de kosten hiervan geboekt op de begrotingspost 41019van de begroting 
van de Sociaal Economische Raad, onder Hoofdstuk 2 Parlement en Hoge 

Colleges van Staat van de Landsbegroting 2012, welke post toereikend is. 
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel 1 
 

Gelet op de opbouwfase van de organisatie is gerechtvaardigd dat de  
eerste voorzitter van de Sociaal-Economische Raad de functie fulltime  
vervult. De voorzitter stuurt niet alleen de raad aan, maar ondersteurt via 
de secretaris ook de organisatie. De bezoldiging van de voorzitter wordt 
daarom gesteld op NAF 9.000,- per maand plus een toelage voor  
representatie. 
 

De geldelijke voorziening voor de secretaris van de Sociaal-Economische 
Raad is vastgesteld in vergelijking met de werkzaamheden van de  
secretarissen van de Raad van Advies en de Algemene Rekenkamer.  
Omdat de werkzaamheden van de secretaris van de Sociaal-Economische 
Raad minder intensief zijn dan van laatstgenoemde secretarissen is de 
bezoldiging van de secretaris vastgesteld op schaal 14, hoogste trede. 
 

De geldelijke voorziening voor de leden is vastgesteld op NAF 12.000,- per 
jaar. Dit komt neer op een bedrag van NAF 1000,- per maand als  
voorziening om tenminste twee vergaderingen bij te wonen, voor te  
bereiden e.d. 
 
De plaatsvervangers van de leden ontvangen een vaste geldelijke  

voorziening van NAF 6000,- per jaar.  
Dit komt neer op een bedrag van NAF 500,- per maand als voorziening om 

tenminste één vergadering bij te wonen, voor te bereiden e.d.  
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Artikel 3  
 
In artikel 127 van de Staatsregeling wordt aan het Constitutioneel Hof de 
mogelijkheid gegeven om een bekrachtigde, maar nog niet in werking  

getreden wettelijke regeling te toetsen aan de Staatsregeling. Het Hof kan 
een regeling aan alle daarvoor in aanmerking komende bepalingen van de 
Staatsregeling toetsen, zowel de inhoud als de wijze van totstandkoming 
van de regeling. De Ombudsman is, als hoeder van de Constitutie,  
bevoegd om uiterlijk zes weken na de bekrachtiging van de wettelijke  
regeling een zaak aanhangig te maken, tenzij sprake is van een  
spoedeisend belang. Op het moment van inwerkingtreding van de  

wettelijke regeling vervalt de actiebevoegdheid van de Ombudsman.  
Artikel 3 beoogt de inwerkingtreding van dit landsbesluit te regelen,  
rekening houdend met de hierboven beschreven bevoegdheid van de  
Ombudsman en het Constitutioneel Hof. In dit artikel is bepaald dat de 

landsverordening terugwerkt tot 1 mei 2011. Deze datum is gelijk aan de 
datum van de benoeming van de voorzitter, de leden en de  

plaatsvervangend leden van de SER. 
 
 
 
 
 
 

De Minister van Algemene Zaken, 
S.A. Wescot-Williams 

 

 

 

               

                

 


