
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2019 

AB 2019, no. 9 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 12de 
maart 2019 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de 
Rijkswet van 12 december 1985, houdende bepalingen 
omtrent de Regeling van de schadeloosstelling van en 
andere financiële voorzieningen voor het lid van de Raad van 
State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 13, 
tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk (Landsbesluit 
rechtspositie Sint Maartense lid van de Raad van State van 
het Koninkrijk) 
 

 

 

IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

 

Gehoord het gevoelen van de regering van het Koninkrijk; 

  

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat het wenselijk is te voorzien in de schadeloosstelling en financiële 

voorzieningen van het Sint Maartense lid van de Raad van State van het 

Koninkrijk; 

 

Gelet op artikel 2, eerste en tweede lid, van de Rijkswet van 12 december 

1985, houdende bepalingen omtrent de Regeling van de schadeloosstelling 

van en andere financiële voorzieningen voor het lid van de Raad van State 

van het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 13, tweede lid, van het 

Statuut voor het Koninkrijk; 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

Artikel 1 

 

In dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt verstaan onder: 

a. gezinsleden: de echtgenoot of levenspartner van de staatsraad en 

de kinderen, stief- en pleegkinderen van de staatsraad, diens 

echtgenoot of levenspartner, voor zover zij met de staatsraad 

samenwonen; 

b. de minister: de Minister van Algemene Zaken; 

c. de schadeloosstelling: de schadeloosstelling, bedoeld in artikel 2 van 

dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen; 
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d. de staatsraad: het Sint Maartense lid van de Raad van State. 

 

Artikel 2 

 

1. De staatsraad geniet een schadeloosstelling van € 3.600 per maand.   

2. Het bedrag van de schadeloosstelling wordt verhoogd met het 

percentage waarmee de voor ambtenaren vastgestelde bezoldiging 

in verband met de stijging van het prijsindexcijfer van de 

gezinsconsumptie sinds het tijdstip van inwerkingtreding van dit 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangepast. 

3. De schadeloosstelling, bedoeld in het eerste lid, en de verhoging 

bedoeld in het tweede lid, vormen samen de maandelijkse 

inkomsten. 

 

Artikel 3 

 

1. De staatsraad heeft recht op de vergoeding van reiskosten ten 

behoeve van dienstreizen.  

2. De reiskosten, bedoeld in het eerste lid, houdt in jaarlijks maximaal 

vier business class retour vliegtickets met bestemming Sint Maarten 

– Nederland.  

3. Het declareren van de kosten geschiedt onder overlegging van 

bewijsstukken. 

4. Om betaalbaar gesteld te kunnen worden, declareert de staatsraad 

de kosten als bedoeld in het eerste lid, nadat zij werden gemaakt, 

bij het Ministerie van Financiën, onder overlegging van 

bewijsstukken. 

5. Indien de door de staatsraad gedeclareerde reiskosten overeenkomt 

met de bewijsstukken, wordt de declaratie binnen vier weken na 

ontvangst van de declaratie uitbetaald. 

 

Artikel 4 

 

1. De staatsraad ontvangt een dagelijkse vergoeding van USD 150 voor 

de kosten van voorzieningen die voor diens rekening komen ten tijde 

van diens dienstreis aan Sint Maarten. 

2. Het declareren van de kosten geschiedt onder overlegging van 

bewijsstukken. 

3. Om betaalbaar gesteld te kunnen worden, declareert de staatsraad 

de kosten als bedoeld in het eerste lid, nadat zij werden gemaakt, 

bij het Ministerie van Financiën, onder overlegging van 

bewijsstukken.  

4. Indien de door de staatsraad gedeclareerde kosten overeenkomt 

met de bewijsstukken, wordt de declaratie binnen vier weken na 

ontvangst van de declaratie uitbetaald. 

 

Artikel 5 

 

1. De staatsraad heeft recht op de vergoeding van gemaakte kosten 

voor communicatievoorzieningen, daarbij inbegrepen de hiervoor 

benodigde aansluitingen abonnementen, voor de duur van de 

vervulling van het ambt. 

2. Het declareren van de kosten geschiedt onder overlegging van 

bewijsstukken. 
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3. Om betaalbaar gesteld te kunnen worden, declareert de staatsraad 

de kosten als bedoeld in het eerste lid, nadat zij werden gemaakt, 

bij het Ministerie van Financiën, onder overlegging van 

bewijsstukken.  

4. Indien de door de staatsraad gedeclareerde kosten voor 

communicatievoorzieningen overeenkomt met de bewijsstukken, 

wordt de declaratie binnen vier weken na ontvangst van de 

declaratie uitbetaald. 

 

Artikel 6 

 

1. De staatsraad heeft aanspraak op vergoeding van de kosten van een 

eerste klas ziektekostenverzekering met werelddekking voor zichzelf 

en voor diens gezinsleden. 

2. De staatsraad die wegens ziekte verhinderd is zijn functie als 

zodanig uit te oefenen, heeft tot herstel van diens gezondheid 

aanspraak op ziekteverlof met behoud van diens schadeloosstelling. 

3. De in het eerste lid bedoelde voorziening wordt op een daartoe 

strekkend schriftelijk verzoek bij landsbesluit verleend.  

 

Artikel 7 

 

1. De schadeloosstelling eindigt met de dag waarop het lidmaatschap 

van de staatsraad wordt beëindigd. 

2. Bij het overlijden van de staatsraad wordt zo spoedig mogelijk aan 

de weduwe of weduwnaar, van wie het overleden staatsraad niet 

duurzaam gescheiden leefde, een bedrag uitgekeerd, gelijk aan 

driemaal het bedrag van de maandelijkse inkomsten, dat over de 

laatste volle maand aan de staatsraad is uitgekeerd. Indien de 

overledene geen weduwe of weduwnaar als bedoeld in de vorige 

volzin, nalaat, geschiedt de uitkering ten behoeve van de 

minderjarige kinderen tot wie de overledene in familierechtelijke 

betrekking stond, of minderjarige kinderen waarover de overledene 

de pleeg ouderlijke zorg droeg. Onder pleeg ouderlijke zorg wordt 

verstaan de zorg voor het onderhoud en de opvoeding van het kind 

als was het een eigen kind, onafhankelijk van enige verplichting 

daartoe of van het genieten van een vergoeding daarvoor. 

Ontbreken ook zodanige kinderen, dan geschiedt de uitkering, 

indien de overledene kostwinner was van ouders, broers, zusters of 

meerderjarige kinderen, ten behoeve van deze betrekkingen. 

3. Laat de overleden staatsraad ook geen betrekkingen na als bedoeld 

in het tweede lid, dan kan de in het tweede lid bedoelde uitkering 

geheel of ten dele worden uitgekeerd voor de betaling van de 

begrafeniskosten, zo de nalatenschap van die staatsraad voor de 

betaling van die kosten ontoereikend is. 

Artikel 8 

 

1. De staatsraad heeft per kalenderjaar aanspraak op dertig 

vakantiedagen met behoud van diens maandelijkse inkomsten.  

2. De vakantiedagen, bedoeld in het eerste lid, wordt in geval van een 

deeltijdfunctie naar rato berekend, en wordt op een daartoe 

strekkend schriftelijk verzoek verleend door de vice-president van 

de Raad van State van het Koninkrijk. 
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Artikel 9 

 

1. De staatsraad heeft aanspraak op een vakantie-uitkering van zes 

procent van diens maandelijkse inkomsten voor elke kalendermaand 

of de helft of meer daarvan, waarin de staatsraad als zodanig in 

functie is, met inachtneming van hetgeen in de hiernavolgende 

leden is bepaald.   

2. De vakantie-uitkering wordt eenmaal per kalenderjaar, in de tweede 

helft van de maand juni, uitbetaald. 

3. De staatsraad heeft alleen aanspraak op vakantie-uitkering indien 

de ambtenaren van Sint Maarten hierop ook aanspraak hebben. 

4. In afwijking van het eerste lid, vindt de uitbetaling van de vakantie-

uitkering ook plaats bij aftreden of overlijden, berekend over het 

tijdvak gelegen tussen het einde van de laatst verstreken periode 

waarover vakantie-uitkering werd uitbetaald en de datum van 

aftreden of overlijden. 

5. Bij overlijden van de staatsraad geschiedt de uitbetaling van de 

vakantie-uitkering aan de weduwe of weduwnaar. Indien de 

overledene geen weduwe of weduwnaar nalaat, geschiedt de 

uitbetaling overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, tweede en 

derde lid. 

 

Artikel 10 

 

1. De staatsraad heeft na het functionele ontslag bij het bereiken van 

de leeftijd van 60 jaar, recht op ouderdomspensioen. Indien aan de 

staatsraad voor het bereiken van de leeftijd van 60 jaar ontslag 

wordt verleend, heeft deze recht op ouderdomspensioen, wanneer 

deze ten minste de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt. 

2. Op het recht op ouderdomspensioen, bedoeld in het eerste lid, zijn 

de hoofdstukken 3 tot en met 7 van de Pensioenregeling politieke 

gezagsdragers van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 11 

 

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als: 

Landsbesluit rechtspositie Sint Maartense lid van de Raad van State van het 

Koninkrijk.  

 

Artikel 12 

 

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 

en werkt terug zo nodig tot en met 1 oktober 2018.  

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. 
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Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt met de nota van 

toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst. 

 

 

 

 

Gegeven te Philipsburg, de twaalfde maart 2019 

             De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

De veertiende maart 2019  

De Minister van Algemene Zaken 

 

 

 

             Uitgegeven de eenentwintigste maart 2019 

            De Minister van Algemene Zaken  

            Namens deze, 

            Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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NOTA VAN TOELICHTING 

 

Algemeen deel 

 

 

In de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk (hierna: 

de Afdeling) zitten de leden van de Afdeling advisering van de Raad van 

State en drie extra leden, aangewezen door Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 

In principe wordt deze Afdeling over hetzelfde soort zaken gehoord als de 

Afdeling advisering van de Raad van State1. De zaken bij de Afdeling gaan 

over zaken die ook Aruba, Curaçao en Sint Maarten raken, zoals rijkswetten, 

algemene maatregelen van rijksbestuur en rijksverdragen. 

 

Het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelt de 

rechtspositionele aspecten voor de functie van het Sint Maartense lid van de 

Raad van State van het Koninkrijk (hierna: de staatsraad). Volgens de 

Rijkswet van 12 december 1985, houdende bepalingen omtrent de Regeling 

van de schadeloosstelling van en andere financiële voorzieningen voor het 

lid van de Raad van State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 13, 

tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk (hierna: de Rijkswet) dient 

bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, de schadeloosstelling, de 

aanspraak op een uitkering bij overlijden alsmede blijvende 

arbeidsongeschiktheid vastgesteld worden.  

 

Het doel van dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, is om de bij 

rijkswet voorgeschreven rechtspositionele aspecten van de staatsraad te 

regelen. Om dit te bewerkstelligen, heeft de regering gekozen om de 

rechtspositie van de staatsraad deels aan te laten sluiten bij de aanspraken 

die de Gevolmachtigde Minister heeft, zoals bepaald in de Landsverordening 

bezoldiging politieke gezagsdragers. Er is consultatie met de kandidaat 

staatsraad over de artikelen 2, 3 4, 5 en 6 gepleegd. Het resultaat daarvan 

is in de beslissing van de ministerraad d.d. 11 april 2018 (COM290318) 

meegenomen. Daarnaast zijn bepalingen opgenomen die verband houden 

met het specifieke karakter van de functie van de staatsraad. 

 

Op grond van artikel 5 van het Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en 

Sint Maarten dient de staatsraad een vaste woonplaats in Nederland te 

hebben. Om diens contact met de regering van Sint Maarten en met de 

autoriteiten in stand te houden, zal de staatsraad dienstreizen naar Sint 

Maarten maken. Dit wordt ook in dit landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, geregeld. 

 

Ingevolge artikel 2, derde lid, van de Rijkswet kan het onderhavige 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, niet door de Gouverneur 

worden vastgesteld dan nadat het gevoelen van de regering van het 

Koninkrijk is ingewonnen. Deze verplichting noopt tot een afwijking van de 

gebruikelijke wetgevingsprocedure. Aan deze verplichting is voldaan en de 

opmerkingen van de regering van het Koninkrijk zijn overgenomen. 

 

                                                 
1 De Raad van State is een Hoog College van staat die een adviserende en 
rechtssprekende rol bekleed. In zijn adviserende rol, treedt de Raad van State op als 
onafhankelijk adviseur van de Nederlandse regering en parlement over wetgeving en 
bestuur. In zijn rechtsprekende rol is de Raad van State de hoogste algemene 
bestuursrechter van Nederland. De Afdeling advisering van de Raad van State 
adviseert over alle wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur en 
internationale verdragen. 
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Financiële paragraaf 

 

Ingevolge artikel 2, vijfde lid, van de Rijkswet komen de vergoedingen, 

vastgesteld in het onderhavige landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, ten laste van de geldmiddelen van het land Sint Maarten.  

 

De jaarlijkse kosten voor Sint Maarten zijn onder meer: 

 

 

 

 

De bovenstaande uitgaven komen ten laste van kostenplaats # 3030 van 

het Ministerie van Algemene Zaken.  

 

Artikelsgewijs deel 

 

Artikel 1 

 

In dit artikel wordt de definities vastgelegd. 

 

Artikel 2 

 

In dit artikel wordt de schadeloosstelling geregeld. De staatsraad ontvangt 

maandelijks een schadeloosstelling van € 3.600 bruto.  

 

Artikel 3 

 

Dit artikel regelt de reiskostenvergoeding. Op grond van dit artikel kan de 

staatsraad jaarlijks vier dienstreizen naar Sint Maarten maken. Tijdens zijn 

bezoek zal de staatsraad vergaderingen houden met de Gouverneur, 

minister-president en de Raad van Advies. Daarnaast kan de staatsraad 

consultaties houden met onder andere de ministerraad, de statenleden, de 

Ombudsman en de Algemene Rekenkamer, voor zover er geen sprake is van 

conflict met zijn functie als staatsraad. 

 

De vliegtickets voor de dienstreizen worden door het Land vergoed op 

vertoon van bewijsstukken. Indien de bewijsstukken overeenkomen met 

de gedeclareerde reiskosten, zal het volledige bedrag binnen vier weken na 

ontvangst van de declaratie worden terugbetaald. 

 

 

 

 

 

 
2 Uitgangspunt is een dienstreis van twee weken. 
3 Idem. 
4 Dit komt ongeveer overeen met USD 150. 
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Artikel 4 

 

In dit artikel wordt de daggeldvergoeding geregeld. Gedurende elke 

dienstreis ontvangt de staatsraad een dagelijkse vergoeding van USD 150. 

Indien de bewijsstukken overeenkomen met de gedeclareerde kosten, zal 

het volledige bedrag binnen vier weken na ontvangst van de declaratie 

worden terugbetaald. 

 

Artikel 5 

In dit artikel wordt bepaald dat de telecommunicatievoorzieningskosten die 

de staatsraad heeft gemaakt ter vervulling van diens ambt volledig te 

vergoeden.   

Het begrip communicatievoorzieningen is breed en techniekonafhankelijk. 

Hieronder zijn onder meer begrepen zaken als telefoon, fax en desgewenst 

computerapparatuur uitgerust met faciliteiten voor internet en e-mail, 

alsmede mobiele communicatieapparatuur. De hiervoor benodigde 

aansluitingen worden aangelegd en de kosten van abonnementen, zoals 

internet, worden ook vergoed.  

De telecommunicatievoorzieningskosten worden door het Land vergoed op 

vertoon van bewijsstukken. De aansluitingen en abonnementen dienen te 

zijn gescheiden van de privé-telecommunicatievoorzieningen, zodat geen 

onduidelijkheid ontstaat over de facturering. 

Indien de bewijsstukken overeenkomen met de gedeclareerde kosten, zal 

het volledige bedrag binnen vier weken na ontvangst van de declaratie 

worden terugbetaald. 

 

Artikel 6 

 

Dit artikel komt overeen met artikel 4 van de Landsverordening bezoldiging 

politieke gezagsdragers.  

 

Artikel 7 

 

Dit artikel regelt de voorzieningen voor de nabestaanden in het geval de 

staatsraad komt te overlijden. Het komt grotendeels overeen met artikel 5 

van de Landsverordening bezoldiging politieke gezagsdragers. In geval van 

overlijden van de staatsraad wordt aan de weduwe of weduwnaar een 

bedrag verstrekt gelijk aan driemaal het bedrag van de maandelijkse 

inkomsten op het moment van overlijden. Ontbreken deze betrekkingen, 

dan komen betrekkingen, zoals minderjarige kinderen, voor deze uitkering 

in aanmerking. 

 

Artikel 8 

 

Dit artikel komt grotendeels overeen met artikel 6 van de Landsverordening 

bezoldiging politieke gezagsdragers.  

 

Artikel 9 

 

Dit artikel komt grotendeels overeen met artikel 7 van de Landsverordening 

bezoldiging politieke gezagsdragers. Het enige verschil is de hoogte van de 

vakantie-uitkering. Voor de staatsraad is een vast percentage van 6% 
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vakantie-uitkering geregeld. Dit is anders geregeld dan in artikel 7 van de 

Landsverordening bezoldiging politieke gezagsdragers, maar gelijk aan de 

regeling voor de ambtenaren van Sint Maarten.  

 

Artikel 10 

 

Voor de regeling van het ouderdomspensioen voor de staatsraad zijn 

integraal de regelingen opgenomen die gelden voor de politieke 

gezagsdragers van Sint Maarten, zij het dat voor de staatsraad een 

functioneel leeftijd ontslag geldt bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar. 

De regeling van het ouderdomspensioen voor onder andere de 

Gevolmachtigde Minister als politieke gezagsdrager is geregeld in de 

Pensioenregeling politieke gezagsdragers. Ook al is een staatsraad geen 

politieke gezagsdrager, lijkt het ook in dit geval redelijk de regelingen voor 

deze functionarissen te koppelen aan die voor de staatsraad, gezien de aard 

van deze functie. 

 

Artikel 11 

 

Dit artikel regelt de citeertitel. 

 

Artikel 12 

 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding. De benoeming van de staatsraad gaat 

in per 1 oktober 2018.  

 

 

 

 

De Minister van Algemene Zaken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


