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Volgno:
Doorgezonden:
Dossier:

RvA no. SM/05-15-LB

Onderwerp:

Ontwerp van landsbesluit tot wijziging van het Landsbesluit Nationale UNESCO
Commissie Sint Maarten in verband met het uitbreiden van het aantal leden in de
commissie, het verhogen van de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen ,
alsmede het regelen van de benoeming, schorsing en ontslag van de leden. (uw
volgnummer LH-15/0005).

Advies:

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 29 mei 2015 om het oordeel van de
Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in
de vergadering van de Raad d.d . 16 juni 2015 en de vaststelling hiervan in de
vergadering van de Raad d.d. 16 juni 2015, bericht de Raad u als volgt.
Het ontwerp-Iandsbesluit, strekt er volgens de considerans toe om het
Landsbesluit Nationale UNESCO Commissie Sint Maarten (hierna: het
Landsbesluit) te wijzigen in verband met het uitbreiden van het aantal commissie
leden, het verhogen van de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen ,
alsmede het regelen van de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden.
De Raad onderschrijft de strekking van het wetsvoorstel maar maakt na
bestudering van het ontwerp en de nota van toelichting de volgende
kanttekeningen .

Juridische toets
UNESCO-Sec retaris Generaal
In artikel 5, eerste lid van het ontwerp wordt de UNESCO-Secretaris genoemd.
Het is de Raad niet duidelijk of hier sprake is van de UNESCO-Secretaris
Generaal als bedoeld in artikel I van het ontwerp of de secretaris als bedoeld in
artikel 7 van het Landsbesluit. Bovendien is het de Raad ook niet duidelijk of het
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om twee verschillende personen gaat in artikel I van het ontwerp en in artikel 7
van het Landsbesluit. Artikel 7, eerste lid, van het Landsbesluit bepaalt namelijk
dat de secretaris aan het hoofd van het secretariaat staat terwijl onder het
tabblad 'organisatie' op de officieel website van de nationaal commissie voor
UNESCO van Sint Maarten, www.unesco.sx staat, dat het secretariaat wordt
geleid door de UNESCO-Secretaris Generaal.
De Raad vraagt hiervoor de aandacht.
Het rangschikken voor het declareren van reis- en verblijfkosten
In artikel 13, tweede lid, van het ontwerp wordt voorgesteld om voor de
toepassing van de regeling bedoeld in het eerste lid, de betrokkenen te
rangschikken in de tweede klasse. Het is de Raad niet duidelijk of dit ook geldt
voor de minister.
De Raad vraagt hiervoor de aandacht.
Wetstechnische toets

In de bijlage zijn de opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard
vermeld. Deze opmerkingen worden geacht integraal deel uit te maken van het
onderhavige advies.

Conclusie

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen vast te stellen nadat met de
opmerkingen van de Raad rekening zal zijn gehouden.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van 16 juni 2015.

De Secretaris

De Vice-voorzitter
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BIJLAGE bij het advies d.d. 16 juni 2015, RvA no. SM/05-15-LB
Opmerkingen van redactionele en wetstechnisc he aard
Het
ontwerp
bevat
een
aantal
redactionele
en
wetstechnische
onvolkomenheden . De Raad geeft de volgende niet-limitatieve voorbeelden.
Het ontwerp
a. Voorgesteld wordt om in artike l 1, onderdeel i, de extra punt weg te laten.
b. Voorgesteld wordt om in artikel 5, vijfde lid, de woorden "de Raad" te
vervangen door "de commissie" .
c. Voorgesteld wordt om artikel 5, derde lid, het woord "indien" te beginnen met
een hoofdletter.
De Nota van Toelichting
a. Voorgesteld wordt om bij artikel 4 "komen te lu iden :" weg te laten .
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