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RvA no. SM/02-13-LB

Onderwerp:

Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot WIJZiging van het
Instellingsbesluit Commissie Kon inklijke Onderscheidingen in verband met de
verhogi ng van de vergoeding van werkzaamheden, (uw vol gnummer LH-13/0002).

Advies:

Met verwijzing naar uw spoedadvi esverzoek d.d. 28 februari 2013, en ontvangen
door de Raad op 1 maart 201 3 om het oordeel van de Raad van Ad vi es inzake
bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de
Raad d.d. 3 april 2013 en de vaststelling hiervan in de vergadering van de Raad
d.d . 3 april 2013, bericht de Raad u als vol gt.
Het landsbesluit, houdende algemene maatrege len strekt er volgens de
con siderans toe dat het wen selijk is de vergoeding van de leden van Commissie
koninklijke onderscheidingen te verhogen. Volgens de toelichting is hiervoor de
reden dat de werkzaamheden meer omvatten dan enkel het bijwonen van (ten
hoogste) tien vergaderingen per jaar.
Bestud ering van het onderhavig ontwerp en de bijbehorende nota van to elichting
alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad geen
aa nleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.
Algemene opmerkingen
De Raad waardeert de uitvoerige onderbouwing van de voorgestelde wijziging, en
de onderliggende stukken die deze onderbouwing staven. Conform artikel 10 van
de Comptabiliteitslandsverordening is een financiële paragraaf in de nota van
toelichting opgenomen. In deze financiële paragraaf is gesteld dat de dekking voor
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de vergoedingen aan de leden van de Comm issie koninklijke onderscheidingen
binnen de kaders van de genoemde begrotingspost past.
Opmerkin gen van redacti onele en wetstechnische aard

In de bijlage zij n vermeld de opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard.

Conclusie

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het onderhavige
ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen , conform het ontwerp vast
te stellen.
Sint Maarten, 2 april 2013
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BIJLAGE bij het advies d.d. 2 april 2013, RvA no. SM/02-13-LB
Opmerkingen van redactionele en wetstechn ische aard

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting bevat een aantal redaction ele en
wetstechnische onvolkomenheden . De Raad geeft de volgende niet-limitati eve
voorbee lden.
Ontwerp:
a. Na de overweging staat een opsomm ingsteken (-) zonder dat een tekst volgt.
Indien dit teken ten overvloede is, adviseert de Raad de regering om dit niet
op te nemen.
b. Bij 'gelet op' staat genoemd het Reglement op de Orde van de Nederl andse
Leeuw en de Orde van Ora nje-Nassau (Stb. 1995, 264). Het onderhavi g
landsbesluit, houdend e algemene maatregelen is echter niet gebaseerd op
voornoemd Reglement. Ook behoeft de wij ziging van een landsbesluit,
houdende algemene maatregelen geen verwijzing naar de basi s van de
wettelijke grondslag. De Raad adviseert de regering daarom om de passage
'gelet op' niet in het ontwerp op te nemen.
Nota van toelichting:
a. In het algemeen deel wordt verwezen naar het feit dat Hare Majesteit de
Koningin Grootmeester is van beide orden . In de recente Landsverordening
troonopvolging en het recente Landsbesluit troonopvolging is er voor
gekozen om een geslacht neutrale terminologie te hanteren. Met het oog
hierop geeft de Raad de regering in overweging om hier een geslacht
neutrale term te gebruiken. De regering kan in dat geval de term Koning
gebruiken.
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