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Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 2e 
augustus 2013 tot vaststelling van de hoogte van de 
remuneratie en het presentiegeld van de leden en de 
plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer 
(Landsbesluit remuneratie en presentiegeld Algemene 
Rekenkamer) 
 

 

 
IN NAAM VAN DE KONING! 

 
 

De Gouverneur van Sint Maarten, 
 

 

In overweging genomen hebbende dat het wenselijk is om de hoogte van 
de remuneratie en het presentiegeld van de leden en de 
plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer vast te stellen; 
 

Gelet op artikel 8, vierde lid, van de Landsverordening Algemene 
Rekenkamer (AB 2012, GT no. 18); 

 

 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 
Artikel 1 
 

1. De voorzitter, tevens lid, van de Algemene Rekenkamer ontvangt 

een remuneratie van NAf 4.000,- bruto per maand. 
2. De overige leden van de Algemene Rekenkamer ontvangen een 

remuneratie van NAf 2.500,- bruto per maand. 
3. De plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer 

ontvangen een remuneratie van NAf 1.000,- bruto per maand. 
4. De plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer 

ontvangen tevens per vergadering die zij als zodanig bijwonen een 

presentiegeld van NAf 150,- bruto. 

Artikel 2 
 

In afwijking van artikel 1, eerste lid, ontvangt de voorzitter tot en met 

22 augustus 2012 een remuneratie van NAf 19.118,- bruto per maand. 
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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 
van het Afkondigingsblad waarin het is geplaatst en werkt terug tot het 

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

met de Staatsregeling. 
 
Artikel 4 

 

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit remuneratie en 

presentiegeld Algemene Rekenkamer. 
 
 
 
               Gegeven te Philipsburg, eenendertig juli 2013; 
               De Gouverneur van Sint Maarten 

 
 
 
Tweede augustus 2013; 
De Minister van Algemene Zaken    
 

 
 

Uitgegeven de zesde augustus 2013; 
 De Minister van Algemene Zaken 

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

 
Algemeen 
 

Artikel 8, vierde lid, van de Landsverordening Algemene Rekenkamer 

geeft de mogelijkheid om de hoogte van de remuneratie en van het 
presentiegeld van de leden en plaatsvervangende leden van de Algemene 
Rekenkamer op voorstel van de Algemene Rekenkamer bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, vast te stellen. Middels het onderhavige 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt. Overeenkomstig de vereisten van de 
landsverordening is het onderhavige voorstel voor een landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, gedaan op voorstel van de Algemene 
Rekenkamer.  
 
Financiële gevolgen 
 

De remuneratie van de voorzitter van de Algemene Rekenkamer wordt 

middels artikel 1, eerste lid, van het onderhavige landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, vastgesteld op NAf 4.000,- per maand. Artikel 2 
voorziet daarnaast in een uitzondering op dit bedrag voor de duur van de 
zogenoemde opbouwfase voor de Algemene Rekenkamer. Deze 
opbouwfase kent een duur van twee jaar vanaf het moment van de 
benoeming van de eerste voorzitter van de Algemene Rekenkamer van 
Sint Maarten. Tijdens genoemde opbouwfase was het voorzitterschap van 

de Algemene Rekenkamer een voltijdse functie. Nu de opbouwfase afloopt 
op 22 augustus 2012, wordt het voorzitterschap een deeltijdse functie, 
hetgeen een verlaging rechtvaardigt van de maandelijkse remuneratie ten 
opzichte van het salaris van de voltijdse voorzitter, dat is betaald vanaf de 
benoeming bij besluit van de Eilandsraad d.d.  23 augustus 2010. Voor de 
duur van de opbouwfase is, overeenkomstig het voorstel van het 
Bestuurscollege van 12 augustus 2010, besloten aan de voorzitter van de 

Algemene Rekenkamer een bedrag uit te keren van NAf 12.783,10 bruto 
per maand, wat overeenkomt met schaal 14, hoogste periodiek, plus 10 

procent, zoals dit gold op de datum van genoemd besluit van het 
Bestuurscollege. Echter, omdat besloten is om de honorering voor de 
secretaris te verhogen naar schaal 17.20, heeft de regering besloten deze 
verhoging ook met terugwerkende kracht toe te kennen aan de voorzitter 

van de Algemene Rekenkamer, voor de duur van de opbouwfase. Deze 
beslissing was toentertijd niet genomen voor de voorzitter, maar wordt 
met het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
rechtgetrokken. Ingevolge de beslissing van de regering wordt aan de 
voorzitter een vergoeding uitbetaald conform schaal 17.20 en 10% 
presentatiekosten met terugwerkende kracht van 23 augustus 2011 tot en 
met 22 mei 2012.  

 
De remuneratie van de overige leden van de Algemene Rekenkamer is 

middels artikel 1, tweede lid, van het onderhavige landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, vastgesteld op NAf 2.500,- bruto per maand. Dit is 
een verlaging van het bedrag dat op 12 augustus 2010 door het 

Bestuurscollege van Sint Maarten is voorgesteld, namelijk NAf 3.500,- 
bruto per maand. Gezien het feit dat de Algemene Rekenkamer tweemaal 

per maand vergadert, wordt de in dit landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, opgenomen remuneratie passend geacht.  
 

Voor de plaatsvervangende leden wordt middels artikel 1, derde lid, van 
het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, een 
structurele remuneratie van NAf 1.000,- per maand vastgesteld met 

daarnaast, middels het vierde lid van dat artikel, een presentiegeld van 
NAf 150,- per bijgewoonde vergadering.  
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Voor het jaar 2012 is de remuneratie geraamd op basis van het voltijdse 

voorzitterschap. Voor het jaar 2013 zal mogelijk een begrotingswijziging 
noodzakelijk zijn (afhankelijk van het aantal vergaderingen dat de 
plaatsvervangers bijwonen). Thans is voorgesteld voor de Algemene 
Rekenkamer NAf 127.200,- te begroten voor het jaar 2013 (begrotingspost 

2050 41003).  
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel 2 
 

Voor de duur van de opbouwfase van de Algemene Rekenkamer is bij 

besluit van het bestuurscollege van Sint Maarten voor 10 oktober 2010 de 
remuneratie voor de voorzitter van de Algemene Rekenkamer vastgesteld. 
Dit vastgestelde bedrag ligt hoger dan de in de omringende eilanden 
gangbare remuneratie van een voorzitter van een Algemene Rekenkamer. 
Deze tijdelijke regeling is gerechtvaardigd voor de duur van de opbouwfase 

van de Algemene Rekenkamer, te weten een periode van twee jaar na de 

benoeming van de eerste voorzitter van de Algemene Rekenkamer, welke 
heeft plaatsgehad op 23 augustus 2010. Na afloop van deze periode wordt 
aan de voorzitter van de Algemene Rekenkamer een bezoldiging 
toegekend, zoals gangbaar in de ons omringende eilanden. Een langere 
periode is voorts niet wenselijk in verband met de cruciale rol die dit 
college speelt in het onderzoek naar de doelmatigheid en rechtmatigheid 
van de ontvangsten en uitgaven van het land. Bovendien maken de 

afspraken die zijn gemaakt met de Commissie financieel toezicht (Cft) het 
noodzakelijk dat dit college zo spoedig mogelijk volledig operationeel is. Na 
afloop van de opbouwfase ontvangt de voorzitter een remuneratie gelijk 
aan het bedrag genoemd in artikel 1, eerste lid, per maand, aangezien het 
zwaartepunt van de werkzaamheden dan bij de secretaris en bij het 
secretariaat komen te liggen. 
 

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 bij het Constitutioneel Hof, 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, houdende 
algemene maatregelen, te regelen, rekening houdend met de hierboven 
beschreven bevoegdheid van de Ombudsman en het Constitutioneel Hof. 
Het landsbesluit kan immers pas in werking treden als de zes 
wekentermijn is verstreken. Aan dit landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, wordt krachtens dit artikel terugwerkende kracht verleend. 
Zulks is noodzakelijk, daar niet eerder een landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen, tot regeling van de remuneratie en 
presentiegelden van de leden en plaatsvervangend leden van de Algemene 
Rekenkamer is vastgesteld, maar genoemde leden en plaatsvervangend 
leden wel vanaf op of omstreeks het moment van de inwerkingtreding van 
de Staatsregeling in hun huidige functie zijn benoemd. Het is dan ook 
terecht om met terugwerkende kracht tot het moment van de 

inwerkingtreding van de Staatsregeling de remuneratie en presentiegelden 
van deze leden en plaatsvervangende leden vast te stellen. 
 
 
 
De Minister van Algemene Zaken 


