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LANDSBESLUIT, houdende algemene maatreg&en. van de
26e oktober 2012 tot wijziging van de Bezoldigingsregeling
ambtenaren in verband met de aanpassing van het salaris
aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer voor de
gezinsconsum ptie

IN NAAM VAN DE KONINGIN!

In overweging genomen hebbende dat hat wensehjk is om hat salaris
van ambtenaren aan te assen overeenkomstm de ontvukkehng van hat

)rusndexc;jer voor de qezinsconsumptie;

Gelet 0 artike! 18 van cia Landsverordeninq materieei

Artikel I

Bijlage A van dv Bezo!digingsregeling ambtenaren wordt: vervangen door

Elijlage A bij cit Iandsbesiuit, houdende algernene maatregs.Ien.

Dt iandsbesiuit, houdende aigemene maatregeien, treedt in werking met

inoang van de e. rste dap van de zevende week na dv datum van uitgifte

van hat Afkondi inqsb!ad wuarin hat is gep!aatst en. werki terug tot en met

2012. indian dv Ombudsman can zaak aanbanoic heart ae.maakt

iv artike! 122, c.ierde id, van. dv Staat.sregeIino trtmedt diE

!andsbes!u’t, houdende aH.oernene moatreqelen,



in werking met ingang van de eerste dag van dederde w€.ek na de
beshssing van het Cnnstitntinneei Hnf en werkt terng tnt en met de. datnm,
gennem.d in de vnrige vnizin, tenzij het Hnf nnrdeeit dat het landsbesnit,
hondende aigeme:ne maatregeen, niet verenigbaar is met de
Staatsregeiing.

cegeven te Philipsburg zesentwintigste nktober 2012;
Dc Gnnverneur van Sint Maarten

Dc Minister van Aigemene Z.aken

Uitgegeven de negentiende nnvember 2012;
Dc Minister van Agemene Zaken
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NOTA VAN TOELICHTING

Pen van de elernenten van hat beioningsbeieid is om de koopkracht van de
am btenaren zoves.i rnogelijk op peii tE.. houden. Hiertoe zai jaariijks worden
bezien wat de stijging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie is
eweest. Pen eventuele aanpassing vindt dan het ja ar daarop aats zodat

Dc stijging van het prijsindexcijf€.r over het jaar 2010 bedroeg 3,2°/b, Dc
Ministers van Financihn e.n Aigemene Zak.n hebben op .17 juni 2011 in
principe ingestemd met indexering van de lonen met 3,2% per 1 januari
2012.

Op 5 september 201.1 heeft. de GOA een positief advies uitgebracht ten
aanzien van dit voornemen.

Financidle gevoigen
1. Stijging van de totale loonsom voor ambtenaren en onderwijs met

3,2%
2. Stijging van de loonsom uitkeringen en onderstand bij wijze van

pensioen met 3,2%.
3. Stijging van de lasten ten behoeve van de. pensioenen wordt geraamd

op NAf1o24oooor

Dc fasten, genoemd onder punt drie, worden veroorzaakt door bet
gegeven dat vanwege de indexering van de salarissen ook de
pensioenreserves van bet APS met 3,2% zulen moeten worden verhoogd.
Dc pensioenreserves bedragen ongeveer NAf320.000.000,. 3,2% van dat
bedrag komt dan neer op on..geveer NAf 10.240.000,. Deze kosten worden
niet op de deelnemers aan bet APS verhaald, maar komen voor rekening
van de werkgever.
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