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Besluit van 7 september 2021 tot afkondiging van het
Besluit van 4 december 2020 tot vaststelling van het tijdstip
van inwerkingtreding van de Rijkswet van 28 oktober 2020
tot wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor
veiligheid in verband met enkele aanpassingen
IN NAAM VAN DE KONING!
De Gouverneur van Sint Maarten,
Vanwege de Koning de last ontvangen hebbende tot afkondiging van het
onderstaand besluit:
Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins
van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van
1 december 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3095800;
Gelet op artikel III van de Rijkswet van 28 oktober 2020 tot wijziging van
de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele
aanpassingen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
De Rijkswet van 28 oktober 2020 tot wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen treedt in
werking met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van artikel I,
onderdeel D.
Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit
besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van
Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 4 december 2020
Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid

AB 2021, no. 57

Heeft opneming daarvan in het Afkondigingsblad bevolen.

Gedaan te Philipsburg, de zevende september 2021
De Gouverneur van Sint Maarten

Uitgegeven de negende september 2021
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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NOTA VAN TOELICHTING
Dit koninklijk besluit strekt tot vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding van de Rijkswet van 28 oktober 2020 tot wijziging van de
Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele
aanpassingen op
1 januari 2021, met uitzondering van artikel I, onderdeel D. In dit
artikelonderdeel wordt bepaald dat bij of krachtens algemene maatregel
van rijksbestuur regels worden gesteld omtrent de rechtspositie van de
leden van de raad. Per 1 januari 2020 is de Aanpassingswet normalisering
rechtspositie ambtenaren in werking getreden (Stb. 2019, 173). Het
ambtenarenrecht is daarmee komen te vervallen en ambtenaren vallen
sindsdien in rechtspositionele zin onder het civiele arbeidsrecht. Voor de
leden van zelfstandige bestuursorganen, waaronder de Onderzoeksraad
voor veiligheid, geldt een uitzondering: hun rechtspositie blijft
publiekrechtelijk geregeld. Met het oog daarop is in het overgangsrecht bij
de Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren bepaald dat de
rechtspositieregels van de Ambtenarenwet (oud) en de daarop gebaseerde
regelgeving voorlopig van toepassing blijven op de leden van zelfstandige
bestuursorganen totdat op dit vlak een definitieve regeling is getroffen.
Omdat deze definitieve regeling voor de rechtspositie van leden van
zelfstandige bestuursorganen nog tot stand moet komen, treedt artikel I,
onderdeel D, nu niet in werking.
De Minister van Justitie en Veiligheid
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