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Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 18e 
juli 2013 tot wijziging van het Landsbesluit inrichting en 
organisatie secretariaat Raad van Advies in verband met 
een aanpassing van het formatieplan 
 

 

IN NAAM VAN DE KONING! 
 
 

De Gouverneur van Sint Maarten, 
 

 
dat het wenselijk is om het formatieplan van het secretariaat van de 

Raad van Advies te wijzigen, teneinde de formatie met twee juridisch 
bestuursadviseurs uit te breiden; 
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 
Artikel I 

 
De bijlage bij het Landsbesluit inrichting en organisatie secretariaat Raad 

van Advies wordt vervangen door de bijlage bij dit landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen. 
 
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. 

 
Gegeven te Philipsburg, vijftiende juli 2013 
De Gouverneur van Sint Maarten 
 

Achttiende juli 2013 
De Minister van Algemene Zaken 
 

Uitgegeven de eenendertigste juli 2013; 
De Minister van Algemene Zaken 

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

 
Algemeen 
 

Het Landsbesluit inrichting en organisatie secretariaat Raad van Advies 

(verder: het landsbesluit) voorziet in de middelen om het secretariaat van 
de Raad van Advies (verder: het secretariaat) onafhankelijk van de 
uitvoerende macht te laten functioneren.  
 

De bijlage bij het landsbesluit, 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 Raad van Advies ruim twee jaar functioneert, is gebleken dat de 
vastgestelde formatie van het secretariaat niet volstaat. In de huidige 
formatie is slechts plaats voor één juridisch bestuursadviseur en voor één 

beleidsadviseur. In de praktijk is gebleken dat de kennis van het recht 

noodzakelijk is om de Raad goed te kunnen ondersteunen in zijn 
werkzaamheden.  
 
De formatie wordt daarom als volgt aangepast:  
 

De functie van beleidsadviseur wordt geschrapt. In plaats daarvan wordt 
de formatie van het secretariaat uitgebreid met twee juridisch 

bestuursadviseurs. Deze twee extra, juridisch bestuursadviseurs zijn nodig 
om de Raad te ondersteunen om binnen een korte termijn adviezen uit te 
kunnen brengen zonder dat de kwaliteit van die adviezen eronder hoeft te 
lijden. Het huidige aantal adviesverzoeken en de verwachte toename van 
deze verzoeken noopt tot deze uitbreiding. 
 

Voor de bovenstaande aanpassingen is een wijziging van de bijlage bij 

het landsbesluit noodzakelijk. Met het onderhavige landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, is deze wijziging bewerkstelligd.  

 
Financiële gevolgen 
 

De Raad van Advies heeft vanaf 2010 niet alle vacatures (5 FTE's) van 

het secretariaat kunnen invullen, vanwege een gebrek aan geschikt 
personeel. De vastgestelde formatie voor het secretariaat bestond, zoals 
vastgesteld in het formatieplan, uit 5 FTE's, met als functies: 1 secretaris, 
1 juridisch bestuursadviseur, 1 beleidsadviseur, 1 hoofdmedewerker 
administratie en 1 allround administratief medewerker. 
 

Gedurende de jaren 2010, 2011 en 2012 heeft de Raad van Advies al 

rekening gehouden met een gewijzigde formatie van het secretariaat, 
bestaande uit 7 FTE's.  
 

Zoals in het algemeen deel is uiteengezet, is in de praktijk gebleken dat 
er behoefte bestaat aan ten minste 3 fulltime juridisch bestuursadviseur 

om te voorzien in de ondersteuning van de Raad bij de uitvoering van 
diens werkzaamheden. De Raad streeft ernaar om op een zo kort 

mogelijke termijn adviezen te kunnen uitbrengen van hoge kwaliteit. Dit 
vereist uiteraard beschikbaarheid van geschikte juristen binnen het 
secretariaat ter ondersteuning van diens adviestaken. Door het aantrekken 
van 3 juridisch bestuursadviseurs in plaats van 1 juridisch 
bestuursadviseur, 1 beleidsadviseur en 1 juridisch medewerker, zoals 
oorspronkelijk begroot, zal het secretariaat optimaal bemand kunnen zijn. 
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Bij brief van 9 februari 2011 van de Minister van Algemene Zaken met 

"ons nummer: 583/11" is de honorering van de functie van secretaris van 
de Raad van Advies gesteld op de hoogste schaal van de hoogst betaalde 
ambtenaar van het land, welke momenteel schaal 17 is met maximaal 20 
treden. Hier wordt in de praktijk al rekening mee gehouden. Deze wijziging 

heeft dus geen nadelige financiële gevolgen voor de begroting van de Raad 
van Advies. 
De kosten voor deze formatie zijn reeds begroot. Deze formatie is budget 
neutraal ten aanzien van de begroting voor het dienstjaar 2013. 
 
 
 

De Minister van Algemene Zaken 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


