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Jaargang 2017 

AB 2017, no. 31 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 25 

juli 2017 tot wijziging van het Landsbesluit Nationale 

UNESCO Commissie Sint Maarten in verband met het 

uitbreiden van het aantal leden in de commissie, het 

verhogen van de vergoeding voor het bijwonen van 

vergaderingen, alsmede het regelen van de benoeming, 

schorsing en ontslag van de leden 
 

 
 

IN NAAM VAN DE KONING! 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat het wenselijk is het aantal leden van de Nationale UNESCO Commissie 

Sint Maarten en de vergoeding voor deelname aan de vergaderingen te 

verhogen, alsmede de procedure inzake de benoeming, schorsing en het 

ontslag van de leden aan te scherpen, teneinde de werkzaamheden op 

gepaste wijze te kunnen uitvoeren; 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

Artikel I 

 

Het Landsbesluit Nationale UNESCO Commissie Sint Maarten wordt als volgt 

gewijzigd: 

 

A 

 

In artikel 1, sub d, wordt ’’UNESCO-functionaris” vervangen door: 

UNESCO-Secretaris Generaal. 

 

B 

 

Artikel 4, eerste en tweede lid, komen te luiden: 

 

1. Leden van de commissie zijn: 

a. de minister als voorzitter; 

b. de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, 

Jeugd en Sport of diens plaatsvervanger als waarnemend voorzitter; 
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c. het hoofd van de afdeling Buitenlandse Betrekkingen of diens 

plaatsvervanger 

d. een deskundige met kennis of aantoonbare ervaring op het gebied 

van cultuur of cultuurwetenschappen;  

e. een deskundige met kennis of aantoonbare ervaring op het gebied 

van onderwijs;  

f. een deskundige met kennis of aantoonbare ervaring op het gebied 

van  natuur- of sociale wetenschappen; 

g. een deskundige met kennis of aantoonbare ervaring op het gebied 

van media en communicatie; 

h. een vertegenwoordiger van de jeugd binnen de samenleving; en, 

i. de UNESCO-Secretaris Generaal. 

 

 

2. De leden van de commissie genoemd in artikel 4, lid 1, sub d tot en 

met h, worden benoemd bij landsbesluit voor een periode van drie 

jaar. Na afloop van die periode dient een evaluatie plaats te vinden 

en kunnen ze worden herbenoemd. 

 

3. De UNESCO-Secretaris Generaal, genoemd in artikel 4, eerste lid, 

onder i, wordt bij landsbesluit benoemd en functioneert binnen het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd & Sport. 

 

4. De commissie kan deskundigen uitnodigen aan de gedachtewisseling 

binnen de commissie over specifieke onderwerpen deel te nemen. 

 

C 

 

Artikel 5 komt te luiden: 

 

Artikel 5 

 

1. De leden van de commissie, genoemd in artikel 4, eerste lid, 

onderdelen d tot en met h, worden bij landsbesluit benoemd, op 

aanbeveling van de UNESCO-Secretaris Generaal. 

2. In het landsbesluit, bedoeld in het eerste lid, wordt bij de 

onderscheidenlijke leden hun expertise aangegeven als bedoeld in 

artikel 4, eerste lid. 

3. Indien een lid van de Commissie in het algemeen niet functioneert, 

wordt na consultatie van de leden van de commissie door de 

UNESCO-Secretaris Generaal een schriftelijke voordracht tot 

schorsing van dit lid ingediend bij de minister. 

4. Indien niet binnen drie maanden na de schorsing van een lid van de 

commissie bij landsbesluit tot ontslag is besloten, vervalt de 

schorsing. 

5. Het lidmaatschap van de Commissie eindigt indien:  

a. een lid vrijwillig aftreedt, of;  

 b. ontslag wordt verleend bij landsbesluit. 
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D 

Artikel 6 vervalt. 

E 

Artikel 7 komt te luiden: 

Aan de commissie kan  een secretariaat worden toegevoegd, dat geleid 

wordt door de UNESCO-Secretaris Generaal.   

F 

Artikel 8 komt te luiden: 

 

De commissie brengt jaarlijks op 15 januari aan de minister een verslag 

van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar uit. De 

commissie is bevoegd dat verslag openbaar te maken. 

 

 

H 

 

Artikel 13 komt te luiden: 

 

Artikel 13 

 

1. De leden van de commissie, het secretariaat, en de door de 

commissie uitgenodigde deskundigen kunnen zo nodig reis- en 

verblijfkosten te declareren, zoals bepaald voor ambtenaren in 

dienst van Land Sint Maarten. 

2. Voor de toepassing van de regeling, bedoeld in het eerste lid, 

worden de betrokkenen gerangschikt in de tweede klasse,  met 

uitzondering van de minister. 

3. De bepalingen van het Landsbesluit verzekering vliegrisico's zijn van 

overeenkomstige toepassing op de leden van de commissie, het 

secretariaat en de door de commissie  uitgenodigde deskundigen. 

 

 

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. 

 

 



AB 2017, no. 31 

 
4 

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt met de nota van 

toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst. 

 

 

 

 

              Gegeven te Philipsburg, vijfentwintigste juli 2017 

              De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

De Minister van Onderwijs, Cultuur,  

Jeugd en Sport  

De achtentwintigste juli 2017 

 

 

De Minister van Algemene Zaken 

De eerste augustus 2017 

 

 

   

                Uitgegeven de zestiende augustus 2017 

                De Minister van Algemene Zaken  

                Namens deze, 

                Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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NOTA VAN TOELICHTING 

Algemeen deel 
 

Het Landsbesluit Nationale UNESCO Commissie Sint Maarten heeft als 
doelstelling om op Sint Maarten een UNESCO Commissie in te stellen. 
Genoemd landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelt de 
doelstelling en taken van de commissie, alsmede de samenstelling, 
verslaglegging, verantwoording en vergoeding van de commissieleden. Een 
belangrijke functie van de commissie is het fungeren als contact orgaan 

tussen UNESCO en de burgers van Sint Maarten.  
 
Geconstateerd is dat de recente instelling en organisatie van de commissie 
is gebaseerd op de context van de Nederlandse Antillen. Hernieuwde 
inzichten tonen aan dat het gewenst is de commissie uit te breiden, 

benoeming-, schorsings- en ontslagregels vast te leggen en de 
presentiegelden aan te passen aan de huidige actualiteit en inzichten van 

billijkheid.  
 
Financiële paragraaf 
De voorgestelde verhoging van de vergoeding van NAf 30,- naar NAf 100,- 
zal leiden tot maximale kosten van NAf 4.000,- op jaarbasis (5 leden á NAf 
800,-  per jaar).   
De financiële consequenties passen binnen de kaders van de begroting 

2016/2017 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 
(43499.60 Overige goederen en diensten) en voor een verdere 
onderbouwing en uiteenzetting wordt verwezen naar de artikelsgewijze 
toelichting onder artikel 12. 
 
 

Artikelsgewijs deel 
 
Onderdeel A  
 
Artikel I  
 
Dit artikel onderdeel regelt een aantal wijzigingen in de samenstelling van 

de commissie. Ten eerste wordt er voorgesteld de commissie aan te vullen 
met leden afkomstig uit andere velden dan onderwijs. Dit omdat het werk- 
en programmaterrein van UNESCO vier velden inhoudt; onderwijs, cultuur, 
wetenschap en communicatie. Toevoeging van experts op deze terreinen 
draagt bij aan kennis en betrokkenheid van alle relevante velden, rekening 
houdend dat de jeugd als een prioriteits- en aandachtgroep van de UNESCO 
wordt beschouwd. 

 
Mede door het bovenstaande, met betrokkenheid van vier 
programmavelden, wordt het als een betere keuze beschouwd de Secretaris-
Generaal van het ministerie of diens vervanger als waarnemend voorzitter 
te laten op treden. Deze keuze hiervoor bevordert enerzijds de continuïteit 
in de werkzaamheden van de commissie en tegelijkertijd past de rol van 

waarnemend voorzitter in het functieprofiel van de Secretaris-Generaal. De 
Secretaris-Generaal is immers, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van 
de minister, eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het 
ministerie.  
 
Onderdelen B  
 

Artikel 4 
 

Artikel 4, eerste en tweede lid,  zijn gewijzigd en geeft het overzicht van de 
aanvullende deskundigen die zitting zullen hebben in de commissie. Tevens 
zijn de leden van de Nationale commissie, benoemd voor een periode van 
drie jaar. Na afloop van die periode dient een evaluatie plaats te vinden en 
kunnen ze worden herbenoemd.       
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Onderdeel C 
 
Artikel 5 en 6 
 

Omdat het aantal leden van de commissie is uitgebreid en er derhalve meer 
deskundige leden zijn toegevoegd, is besloten de institutionalisering van 
werkgroepen, geregeld in artikel 5 en 6, te laten vervallen. Als gevolg 
hiervan diende ook artikel 13 te worden aangepast. Wel dient te worden 
opgemerkt dat de commissie te allen tijde en naar behoefte tijdelijke 
werkgroepen kan inrichten om zich over specifieke vraagstukken te laten 
adviseren.  

 
Artikel 5 (nieuw) 
 

Een tweede wijziging betreft het toevoegen van een nieuw artikel 5 waarin 
de regels worden gesteld waarop leden per landsbesluit zullen worden 
benoemd, geschorst en ontslagen. Alhoewel de SG UNESCO adviseert over 

de aanstelling van de leden, geschiedt de benoeming en uiteindelijke 
aanstelling in deze door de Minister. 
 
Onderdeel E  
 
Artikel 7 
 

De UNESCO-Secretaris Generaal is lid van de commissie met raadgevende 
stem. De UNESCO-Secretaris Generaal leidt de secretariaat dat toegevoegd 
is aan de commissie. De tweede lid komt te vervallen.  
 
Onderdeel F 

 
Artikel 8 

 
De datum voor het inleveren van het verslag aan de minister van de 
werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar is gewijzigd in 15 januari, 
gezien op deze datum alle hoofden van de departementen en diensten hun 
jaarverslagen behoren in te leveren bij de minister. 
 

Onderdeel G 
 
Artikel 12 
  
Teneinde leden te compenseren voor eventuele onkosten door deelname aan 
een vergadering, wordt voorgesteld de presentiegelden aan te passen naar 

NAf 100,- per vergadering. Om tegelijkertijd te voorkomen dat de kosten 

ongecontroleerd toenemen of integriteit in de uitoefening van de taak wordt 
betwist, is tevens erkend dat een vergadering frequentie van acht keer per 
jaar afdoende zou moeten zijn voor de uitvoering van de commissietaken.  
 
Een tweede wijziging betreft het uitsluiten van vertegenwoordigers van de 
overheid voor het ontvangen van presentiegelden. Het wordt immers 
beschouwd dat deze vertegenwoordigers aan de commissie deelnemen uit 

hoofde van hun functie en werkzaamheden. Tevens geldt dat uitzondering 
van ontvangst van presentiegelden thans bijdraagt aan de benodigde 
integriteit van de overheid. Vergaderingen kunnen plaatsvinden tijdens 
reguliere werktijden en indien hier uitzonderingen op worden gemaakt zijn 
er gangbare mogelijkheden (conform artikel 26,derde lid, van de 
Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht) tot compensatie van 

werkzaamheden buiten reguliere werktijden. 

 
 
 
 
Onderdeel H 
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Artikel 13  
 
Lid 1 is aangepast op basis van bovengenoemde wijzigingen. Het tweede 
lid betreft een aanpassing van vergoeding van eerste naar tweede klasse. 

 
 
 
 
De Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 
 
 

 
De Minister van Algemene Zaken 
 

 

 

 

 

 

 

 


