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PUBLICATIEBLAD
LANDSVERORDENING van de 24ste augustus 2017 houdende wijziging van de
Landsverordening Sociaal Economische Raad
____________

In naam van de Koning!
______
De Gouverneur van Curaçao,

In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is een aantal wijzigingen aan te brengen in de Landsverordening Sociaal
Economische Raad1 mede strekkende tot verdere versterking van de rol van de Raad bij de
totstandkoming van het te voeren sociaal en economisch beleid, en in het bijzonder de wet- en
regelgeving ten aanzien van deze gebieden;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld
onderstaande landsverordening:

Artikel I
De Landsverordening Sociaal Economische Raad wordt gewijzigd als volgt:
A

Artikel 2 komt te luiden:
Artikel 2
1. De Raad heeft tot taak de regering en de Staten van advies te dienen over de
hoofdlijnen van het te voeren sociaal en economisch beleid, aangelegenheden van
sociale of economische aard en over wettelijke regelingen van sociaal-economische
aard.
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2. De Raad brengt zijn adviezen uit op daartoe strekkend verzoek van één of meer
ministers, of van de voorzitter van de Staten.
3. De Raad kan eveneens uit eigen beweging de regering of de Staten van advies dienen
over onderwerpen van sociaal-economische aard, alsmede de uitvoering van deze
landsverordening.
B

Artikel 3 komt te luiden:
Artikel 3
1. In afwijking van de Landsverordening adviescolleges 2 bestaat de Raad uit negen
leden bij landsbesluit te benoemen.
2. Er worden:
a. drie leden benoemd ter vertegenwoordiging van de werkgeversbelangen;
b. drie leden ter vertegenwoordiging van de werknemersbelangen; en
c. drie leden ter vertegenwoordiging van andere belangen dan die van het
bedrijfsleven. Deze leden zijn geen actief dienend ambtenaar noch in dienst van
de openbare rechtspersoon Curaçao.
3. De leden, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a en b, worden benoemd op
schriftelijke voordracht van algemeen erkende representatieve organisaties van
werkgevers respectievelijk werknemers.
4. De leden, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, worden benoemd op voordracht
van de Raad.
5. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt een profielschets voor de
leden en de plaatsvervangende leden van de Raad vastgesteld.
6. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels worden
gesteld met betrekking tot de representativiteit van organisaties van werkgevers en
werknemers.

C

Artikel 8 komt te luiden:
Artikel 8
1. De voorzitter en diens plaatsvervanger worden op voordracht van de Raad bij
landsbesluit benoemd en ontslagen.
2. De voorzitter wordt uit de onafhankelijke leden, bedoeld in artikel 3, tweede lid,
onderdeel c, van de Raad benoemd.
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3. De plaatsvervangend voorzitter wordt jaarlijks bij afwisseling benoemd uit de leden die
de werkgeversbelangen vertegenwoordigen en uit de leden die de werknemersbelangen
vertegenwoordigen.
4. De secretaris en zijn plaatsvervanger worden, op voordracht van de Raad, bij landsbesluit
benoemd, geschorst en ontslagen. De secretaris staat aan het hoofd van het secretariaat.
5. Het overig personeel van het secretariaat wordt op voordracht van de Secretaris bij
landsbesluit, benoemd, geschorst of ontslagen.
D

Artikel 12 komt te luiden:
Artikel 12
1. De Raad is bevoegd anderen tot de beraadslagingen in de vergaderingen van de Raad
toe te laten.
2. De Raad is bevoegd de desbetreffende minister of ministers schriftelijk te verzoeken
een of meer medewerkers aan te wijzen om toelichting te geven in of buiten de
vergadering.

E

Artikel 14 komt te luiden:
Artikel 14
De minister verstrekt de Raad alle door deze, in verband met zijn adviezen, verlangde
inlichtingen, tenzij naar zijn of hun oordeel deze inlichtingen gevallen als bedoeld in
artikel 11 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur 3 betreffen.

F

Artikel 15, vierde lid, komt te luiden:
4. Indien de Raad niet tot een eenstemmig advies kan geraken wordt een
meerderheidsadvies uitgebracht ondertekend door de leden welke die meerderheid
vormen, vergezeld van een minderheidsadvies, ondertekend door de desbetreffende
leden.

G

Artikel 16 komt te luiden:
Artikel 16
1. De Minister van Algemene Zaken draagt zorg voor het openbaar maken van door een of
meer ministers gevraagde adviezen van de Raad.
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2. Het tijdstip van openbaarmaking van de adviezen van de Raad, is wat betreft:
a. adviezen over door een of meer ministers om advies voorgelegde ontwerplandsverordeningen: gelijktijdig met de aanbieding door de Gouverneur aan de
Staten ter goedkeuring;
b. adviezen over landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, en andere
landsbesluiten: gelijktijdig met de bekendmaking.
3. Adviezen aan de regering over door de Staten aan de Gouverneur voorgedragen
ontwerp-landsverordeningen, worden, door de zorg van de Minister van Algemene
Zaken openbaar gemaakt, gelijktijdig met de kennisgeving van de beslissing van de
Gouverneur, bedoeld in artikel 80 juncto artikel 75 van de Staatsregeling van Curaçao 4.
4. Adviezen aan de Staten over aan de Gouverneur voor te gedragen ontwerplandsverordeningen, worden, door de zorg van de voorzitter van de Staten openbaar
gemaakt, gelijktijdig met de indiening van het ontwerp voor beraadslaging en
besluitvorming over de voordracht, bedoeld in artikel 77, tweede lid, van de
Staatsregeling van Curaçao.
5. Bij de openbaarmaking van de adviezen, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid,
worden tevens openbaar gemaakt de schriftelijke reactie en de aan de Raad voorgelegde
tekst, voor zover in die tekst wijzigingen zijn aangebracht.
6. Openbaarmaking van adviezen die niet kan geschieden zoals voorzien in het tweede,
derde of vierde lid, geschiedt uiterlijk binnen zes weken na het indienen van het advies.
De openbaarmaking heeft plaats op de wijze, voorgeschreven in artikel 9, tweede en
derde lid, van de Landsverordening openbaarheid van bestuur.
7. Indien de regering binnen zes weken na het ontvangen van het advies op een ontwerp
als bedoeld in het derde lid, niet heeft beslist, kan de Raad het advies openbaar maken
met inachtneming van artikel 9, tweede en derde lid, van de Landsverordening
openbaarheid van bestuur.
8. Openbaarmaking blijft achterwege:
a. in de gevallen, bedoeld in artikel 11 van de Landsverordening openbaarheid van
bestuur;
b. indien een advies als bedoeld in het eerste lid, onder a, zonder meer instemmend
luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.
9. De Raad doet in zijn adviezen, bedoeld in het eerste lid, voorstellen omtrent de toepassing
van het achtste lid.
10. De Raad is bevoegd eenmaal openbaar gemaakte adviezen op zijn website toegankelijk
te maken.
H

Artikel 18, tweede lid, komt te luiden:
De voorzitter en leden, bedoeld in het eerste lid, oefenen hun taken als bedoeld in artikel
2, uit gedurende de periode totdat een voorzitter en leden zijn benoemd overeenkomstig
deze landsverordening, tenzij eerder ontslag wordt verleend.
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Artikel II
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking, met
dien verstande dat artikel I, onderdeel H, terug werkt tot en met 10 oktober 2010.

Gegeven te Willemstad, 24 augustus 2017
L.A. GEORGE-WOUT

De Minister van Algemene Zaken,
E.P. RHUGGENAATH

Uitgegeven de 25ste augustus 2017
De Minister van Algemene Zaken,
E.P. RHUGGENAATH

