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Raad van Advies Sint Maarten

Aan Zij ne Excellentie de Gouverneur van St. Maarten
Falcon Drive # 3
Harbour View,
Sint Maarten
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Onderwerp:

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen tot wijziging van de
Bezoldigingsregeling ambtenaren in verband met spreiding van de
aanpassing van de salarissen aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer
voor de gezinsconsumptie (549/11, volgnr. LH-11/0002).

Advies:

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 28 januari 2011 om het oordeel
van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp, bericht de Raad
u als volgt.
Het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen,
van de wijziging van de Bezoldigingsregeling ambtenaren in verband met
spreiding van de aanpassing van de salarissen aan de ontwikkeling van het
prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie strekt, volgens de considerans,
ertoe een begrotingsmaatregel voor het jaar 2011 te nemen. De toegezegde
indexering van de salarissen in 2011 met 5,3% wordt gespreid over twee jaar
in tegenstelling tot hetgeen was afgesproken . In 2011 worden de salarissen
geïndexeerd met 2%. Voor 2012 geldt dat de indexatie nog berekend moet
worden rekening houdend met de nodige inhaalslag en het dan geldende
prijsindexcijfer.
Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van
toelichting en overige relevante informatie geeft de Raad aanleiding tot het
maken van de navolgende opmerkingen.
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Algemeen

Artikel 6 Europees Sociaal Handvest
De Raad merkt op dat het land Sint Maarten krachtens artikel 81 onder b. van
de Staatsregeling gebonden is aan het Europees Sociaal Handvest van 18
oktober 1961, een mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa, dat op
22 april 1980 voor het gehele Koninkrijk in werking is getreden . De Lidstaten
van de Raad van Europa kwamen overeen dat zij hun volkeren de daarin
rechten
zouden waarborgen
teneinde
hun
opgesomde sociale
levensstandaard en hun welzijn te verbeteren. In artikel 6 is het recht op
collectief onderhandelen vastgelegd (zie ook de uitspraak van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
van 22 april 2008, LJN: B08935 www.rech tspraal<. nl).

Art.6: Recht op collectief onderhandelen
Teneinde de doeltreffende uitoefening van het recht op collectief
onderhandelen te waarborgen , verbinden de Partijen (de ondertekenende
regeringen) zich :
1. paritair overleg tussen werknemers en werkgevers te bevorderen.
2. indien nodig en nuttig de totstandkoming van een procedure te
bevorderen voor vrijwillige onderhandelngen tussen werkgevers of
organisaties van werkgevers en organisaties van werknemers, met het
oog op de bepaling van beloning en arbeidsvoorwaarden.
3. de instelling en toepassing van een doelmatige procedure voor
bemiddeling en vrijwillige arbitrage inzake de beslechting van
arbeidsgeschillen te bevorderen en te erkennen.
4. het recht van werknemers en werkgevers op collectief optreden in
gevallen van belangenverschillen, met inbegrip van het stakingsrecht,
behoudens verplichtingen uit hoofde van reeds eerder gesloten
collectieve arbeidsovereenkomsten.
De Raad wijst de regering erop dat zij zich rekenschap moet geven van de
internationale verdragen waaraan zij is gebonden en daaraan daadwerke lijke
invulling geven.
Commissie Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken
De Raad merkt op dat er een commissie voor Georganiseerd Overleg in
Ambtenarenzaken is. Deze commissie vindt zijn wettelijke grondslag in de
landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken van 21
augustus 2008 en in de Eilandsverordening van de eilandsraad van het
Eilandgebied Sint Maarten van 24 december 1984. Krachtens artikel 1, 1e en
2e lid van de Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en
bestuur, gelezen in samenhang met additioneel artikel I, 1e lid van de
Staatsregeling heeft het land Sint Maarten deze lands- en eilandsverordening
overgenomen.
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Conform het bepaalde in artikel 4, 1e lid van de hiervoor vermelde
Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken en artikel 3
van de Eilandsverordening van 24 december 1984 voert de Minister overleg
met deze commissie over "alle aangelegenheden van algemeen belang voor
de rechtstoestand van ambtenaren" voordat de Minister een beslissing
neemt.
De Raad heeft geconstateerd dat de commissie voor Georga niseerd Overleg
in Ambtenarenzaken niet voorafgaand aan de totstandkoming van dit
landsbesluit is geconsulteerd . De Raad merkt op dat het voor de regerin g niet
alleen noodzakelijk is de wettelijke bepalingen toe te passen, maar dat het
eveneens noodzakelijk is draagvlak te verkrijgen alvorens besluiten te nemen
met onderh avige vérstrekkende gevolgen.

Inhoudelijke opmerkingen
De nota van toelichting
Besluit van 25 augustus 20 10
Bij besluit van 25 augustu s 2010 (BC 240810, agendapunt 23) heeft het
eilandbestuur van Sint Maarten besloten dat de salarissch alen voor
ambtenaren en onderwijspersoneel ingaande 1 januari 2011 met 5.3% zou
worden geïndexeerd als gevolg van de stijging van het prijsindexcijfer over de
jaren 2008 en 2009.

Krachtens artikel 1, 1e lid en 2e lid van de Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur, gelezen in samenhang met artikel I, 1e
lid van de Additionele Artikelen van de Staatsregeling heeft het land Sint
Maarten ook deze eilandelijke regeling overgenomen.
Het is de Raad gebleken dat met onderhavig ontwerp-Iandsbesluit dit besluit
van het eilandsbestuur van 25 augustus 2010 wordt gewijzigd.
De Raad merkt op dat het in beginsel mogelijk is besluiten te wijzigen of in te
trekken, maar dat van de regering verlangd mag worden dat het de burger
voldoende rechtswaarborgen biedt. Daarnaast dienen de algemene rechtsbeginselen in acht genomen te worden, zoals het rechtszekerheidsbeginsel
en het evenredigheidsbeginsel.
Met onderhavig ontwerp wordt terug gekomen op financiële toezeggingen .
Daarmee is dus de rechtszekerheid van de burger in het geding. Van de
regering mag in ieder geval verwacht worden dat, bijvoorbeeld in de nota van
toelichting, duidelijkheid wordt gegeven over deze wijziging en dat de reden
en noodzaak ervan duidelijk wordt vermeld.
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Het nieuwe beleid
In de nota van toelichting is vermeld: "Eén van de elementen van het nieuwe
beleid is namelijk om de koopkracht van de ambtenaren zoveel mogelijk op
peil te houden".
Het is de Raad gebleken dat met 'het nieuwe beleid' bedoeld wordt de
beleidsnotitie beloning- en salariëringbeleid "prestatiegericht belonen bij de
overheid" van oktober 2007, vastgesteld door het bestuurscollege in diens
verg adering van 30 oktober 2007.
In paragraaf 2.5. en paragraaf 5.2 .7. wordt beschreven dat inflatiecorrectie
één van de uitgangspunten van deze notitie is.

De Raad constateert dat de thans voorgestelde rege li ng niet alleen afwij kt
van de hiervoor genoemde eilandelijke regeling, maar eveneens afwijkt van
het hiervoor genoemde beleid. Het verlies van koopkracht over de jaren 2008
en 2009 wordt niet geheel in het jaar 2011 gecompenseerd, maar vereffening
ervan wordt vooruitgeschoven naar het jaar 2012, terwij l het zogenaamde
'nieuwe beleid' voorstelt de koopkracht van ambtenaren zoveel mogelijk op
peil te houden.
De Raad acht het noodzakelijk dat ook deze beleidswijziging duidelijk in de
nota van toelichting wordt vermeld en dat eveneens de noodzaak en reden
van de afwijking duidelijk is.
Financiële gevolgen
In de nota van toelichting is vermeld dat in de begroting voor het dienstjaar
2011 op deze wijziging is geanticipeerd. De Raad merkt op dat deze
zinsnede in tegenspraak is met de zinsnede één alinea daarvóór waarin is
vermeld dat het kabinet kort geleden besloten heeft onderhavige
begrotingsmaatregel te nemen. Het komt de Raad voor dat het juist zou zijn
de noodzaak voor en de financiële gevolgen van dit besluit uiteen te zetten in
de nota van toelichting. Met voorlichting en uitleg kan mogelijk een groter
draagvlak voor onderhavig voorstel worden gecreëerd .

Het ontwerp
Naar het oordeel van de Raad worden de ambtenaren door onderhavig
ontwerp, met de voor Sint Maarten noodzakelijke bezuinigingen onevenredig
getroffen , hetgeen de Raad een zorgwekkende ontwikkeling acht.
De Raad wijst op de landsverordening tot wijziging van de Landsverordening
belasting op de bedrijfsomzetten 1997, waarbij is besloten de belasting op de
bedrijfsomzetten van 3% naar 5% te verhogen, hetgeen ook ten koste zal
komen van de koopkracht van (onder meer) ambtenaren .
Verder is het de Raad gebleken dat het Centraal Bureau voor de Statistiek op
21 januari 2011 heeft bekendgemaakt dat over de periode oktober 2009oktober 2010 de gemiddelde consumentenprijzen in Sint Maarten met 3,8%
zijn gestegen vergeleken met dezelfde periode van een jaar daarvoor. De
Raad realiseert zich dat inflatie in het jaar 2010 mogelijk in een later stadium
voor de ambtenaren zal worden gecompenseerd, maar wijst erop dat de
4
RvA no. SM/04/11 -LB

gevolgen van de voorg estelde regeling extra hard zullen aankomen nu het
inflatie-percentage ook in 2010 fors is geweest.
De Raad adviseert alvorens deze begrotingsmaatregel te nemen niet alleen
de gevolgen voor de landsbegroting te berekenen en uit te leggen, maar
eveneens de economische effecten ervan te laten berekenen.

Inhoudelijke opmerkingen
Omdat het in de lijn der verwachting ligt dat ook voor de komende jaren
waardevermindering van geld aan de orde zal zijn, waarvoor ambtenaren
financieel gecompenseerd dienen te worden, beveelt de Raad de regering
aan dat nagedacht wordt over het aanboren van duurzame bronnen van
inkomsten voor Sint Maarten, in plaats van onderhavige ad hoc maatregelen
te treffen .
Zoals de Raad reeds in haar advies op de ontwerp-Iandsverordening tot
wijziging van de landsverordening belasting op de bedrijfsomzetten 1997
(SM/02/10-LV, advi es d.d. 20 december 2010) heeft gesteld geeft de Raad
de regering in overweging onderzoek te doen naar nieuwe bronnen van
inkomsten,
zoals
erfpacht-canonverhoging,
hogere
overschrijving/
verandering van erfpachthouders en belasting op onroerend goed ten laste
van offshore bedrijven die huren innen zonder verder controle of registratie.
Verder adviseert de Raad de regering het dividend beleid ten uitvoer te
brengen, welk beleid is verankerd in de Eilandsverordening Corporate
Government van 11 mei 2009, no. 932 (AB 2009, nr 10), het Instellingsbesluit
Corporate Governance Council (11 mei 2009, 930) en het Goedkeuringsbesluit gewijzigde Corporate Governance Code, zoals vastgesteld bij
resolutie van de eilandsraad in haar vergadering van 16 december 2009.
Krachtens artikel 1, 1e en 2e lid van de landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur, gelezen in samenhang met artikel I, 1e
lid van de Additionele Artikelen van de Staatsregeling heeft het land Sint
Maarten deze eilandsverordening en - besluiten overgenomen.
De Corporate Governement regels dragen de overheid op om zijn invloed als
aandeelhouder aan te wenden om ervoor te zorgen dat overheidsvennootschappen die regels zoveel mogelijk naleven en bijvoorbeeld
vastleggen in hun statuten. Rekening houdend met de overige statutaire
doelstellingen en de bepalingen van balansnormering dienen de statuten
bepalingen te bevatten over hoe de winst aan de aandeelhouders, waaronder
de overheid, dient te worden verdeeld.
De Raad wijst erop dat indien nagelaten wordt bovengenoemd beleid te
implementeren, het College Financieel Toezicht ex artikel 17, 1e lid jo. artikel
12, 2e en 3e lid van de Rijkswet financieel toezicht Curacao en Sint Maarten
een advies kan geven, hetwelk uiteindelijk kan resulteren in een aanwijzing
van de Raad van Ministers van het Koninkrijk.
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Overige inhoudelijke opmerkingen
Recente ontwikkelingen
De Raad heeft inmiddels vernomen dat, naar aanleiding van onderhavig
ontwerp-Iandsbesluit, overleg met de Commissie Georganiseerd Overleg in
Ambtenarenzaken heeft plaatsgevonden en dat dit overleg heeft geresulteerd
in een akkoord. De Raad juicht deze ontwikkeling toe.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Het ontwerp geeft de Raad tot slot geen aanleiding tot het maken van
wetstechtnische en/of redactionele opmerkingen.

De Raad geeft u in overweging niet conform bijgevoegd besluit te beslissen,
dan nadat met vorenstaande opmerkingen reken ing zal zijn gehouden.

Sint Maarten, 11 februari 2011 .
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De vice-voorzitter,
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