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Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 2e
augustus 2013 tot wijziging van het Instellingsbesluit
Commissie Koninklijke Onderscheidingen in verband met
de verhoging van de vergoeding van werkzaamheden
IN NAAM VAN DE KONING!
De Gouverneur van Sint Maarten,
In overweging genomen hebbende dat het wenselijk is de vergoeding
van de leden van Commissie koninklijke onderscheidingen te verhogen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel I
Artikel 9 van het Instellingsbesluit Commissie koninklijke
onderscheidingen komt te luiden:
Artikel 9
De leden van de commissie ontvangen voor hun werkzaamheden een
jaarlijkse vergoeding van NAf 1800,-.
Artikel II
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 deze is geplaatst en werkt terug tot en
met 10 oktober 2010. 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 de datum, genoemd in de vorige
volzin, tenzij dit Hof oordeelt dat het landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, niet verenigbaar is met de Staatsregeling.
Gegeven te Philipsburg, eenendertig juli 2013;
De Gouverneur van Sint Maarten
Tweede augustus 2013;
De Minister van Algemene Zaken

Uitgegeven de zesde augustus2013;
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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NOTA VAN TOELICHTING
Algemeen deel
De Commissie koninklijke onderscheidingen is per 22 mei 2002 door de
toenmalige gezaghebber dhr. F.E. Richards bij eilandsbesluit, houdende
algemene maatregelen, ingesteld. Het doel van deze commissie bestond
eruit de Gezaghebber te adviseren en bij te staan bij de beoordeling van
verzoeken tot decoratieverlening. Dit stelsel geldt voor de Orde van de
Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Zijne Majesteit de
Koning is de Grootmeester van beide orden. Het belang van de commissie
gold niet alleen voor Sint Maarten als eilandgebied, maar geldt thans ook
voor Sint Maarten als land. Als gevolg heeft de commissie haar
werkzaamheden sinds 10 oktober 2010 voortgezet, waarbij na de transitie
niet langer de Gezaghebber, maar de Ministerraad wordt geadviseerd en
bijgestaan.
Financiële paragraaf
De dekking voor de vergoedingen aan de leden van de Commissie vallen
onder begrotingspost 43499 2040. De thans voorgestelde verhoging van
deze vergoeding past binnen de kaders van deze begroting.
Artikelsgewijs deel
Artikel 9
In het Instellingsbesluit Commissie koninklijke onderscheidingen wordt
een vergoeding toegekend per vergadering waarbij het totaalbedrag van
de vergoedingen aan een maximum is gebonden. In de praktijk is echter
gebleken dat naast de vergaderingen er additionele werkzaamheden
bestaan, zoals de opmaak van verslagen en voorstelformulieren, het
houden van interviews met potentiële kandidaten en het uitwerken ervan.
Op grond van deze veelzijdigheid van werkzaamheden wordt derhalve een
vast bedrag voor vergoeding per lid voorgesteld. Gezien in het verleden
meer vergaderingen plaatsvonden dan het maximaal vastgestelde aantal
wordt tevens voorgesteld om het bedrag te verhogen met NAf 300,-,
derhalve van NAf 1500,- naar NAf 1800,-. Een verhoging was reeds
voorgesteld in 2006, maar door de liquide situatie van het eilandgebied is
daar nimmer een besluit over genomen.

De Minister van Algemene Zaken
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