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Introductie
De Sociaal Economische Raad Curaçao (hierna: de SER) is ingesteld bij
Landsverordening regelende de instelling, inrichting, samenstelling en bevoegdheid
van een Sociaal Economische Raad (Landsverordening Sociaal Economische Raad)
(A.B. 2010, no 87, bijlage P).
De Sociaal Economische Raad (SER) heeft ingevolge artikel 2, van de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Sociaal Economische Raad
tot taak de regering (en indirect de Staten) van advies te dienen over alle
onderwerpen met betrekking tot het sociaaleconomisch beleid. Uit de taakstelling,
de tripartiete samenstelling en de werkwijze van de SER vloeien de twee
belangrijkste functies van de SER voort, te weten:
-

Het streven naar maatschappelijk draagvlak. De SER streeft naar draagvlak
door breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

-

De

forumfunctie.

De

SER

biedt

een

platform

om

sociaal-economische

vraagstukken te bespreken.
Middels de advisering wil de SER een bijdrage leveren aan de maatschappelijke
welvaart van de inwoners van Curaçao.
Advisering door de SER berust op een aantal uitgangspunten te weten:
-

Een breed welvaartsbegrip, waarbij voor de SER geldt dat welvaart meer is dan
alleen materiële vooruitgang. Welvaart omvat ook aspecten van sociale
vooruitgang en een goede kwaliteit van de leefomgeving.

-

Realiseren van een aantal sociale en economische doelstellingen waaronder een
evenwichtige

en

duurzame

economische

groei,

een

evenwichtige

betalingsbalans, de verhoging van de werkgelegenheid, een evenwichtige
arbeidsontwikkeling en een evenwichtige inkomensverdeling.
-

Het consequent hanteren van één toetsingskader waarbij sprake is van een
beleidsanalytische toetsing en een lichte juridische- en wetstechnische toetsing.

-

Het streven naar consensus.

Begrotingstechnisch is de begroting van de SER opgenomen onder Hoofdstuk 10,
100202 van de Staatsorganen en overige Algemene Organen.
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De Sociaal Economische Raad in 2015
Samenstelling
Ingevolge artikel 18, tweede lid, van de Landsverordening SER zijn de Curaçaose
leden van de SER van de voormalige Nederlandse Antillen de leden van de SER
Curaçao.
In het jaar 2015 bedroeg het ledenaantal van de SER zes in plaats van zeven,
omdat in 2012 het lidmaatschap van de toenmalige Voorzitter, een onafhankelijk
lid, op grond van artikel 6 van de Landsverordening SER wegens het aanvaarden
van een politieke functie, van rechtswege is komen te vervallen. De toenmalige viceVoorzitter, afkomstig uit de werkgeverssector, vervult sindsdien de rol van
fungerend Voorzitter.
Drie plaatsvervangende onafhankelijke leden hebben ofwel ontslag genomen
vanwege

vertrek

naar

het

buitenland,

ofwel

zich

teruggetrokken

als

plaatsvervangend lid. Per 31 december 2015 is sprake van een vacature voor een
onafhankelijk lid en voor drie plaatsvervangende onafhankelijke leden.
Samenstelling van de SER op 31 december 2015
Onafhankelijke leden:
Plaatsvervangend lid

Lid
Dhr. drs. R. Maduro

-

Mw. mr. M.R. Hammoud

-

-

-

Lid

Werkgeversorganisaties:
Plaatsvervangend lid

Dhr. mr. J.H. Jacobs (KvK)

Dhr. drs. R.F.M. Thuis (KvK)

Dhr. J.M. Kusters, MBA (VBC)

Dhr. drs. R.P.J. Lieuw (VBC)

Dhr. H.D. Mongen (CGTC)
Dhr. P.A. Cova (SSK)

Werknemersorganisaties:
Dhr. J.P. Zimmerman (CGTC)
Dhr. R.G. Ilario (SSK)
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Adviesverzoeken
De SER heeft in het jaar 2015 acht adviezen uitgebracht, waarvan één advies
betrekking heeft op een adviesverzoek daterend uit 2014.
Ten behoeve van de advisering door de SER wordt er door het Secretariaat in
samenspraak met de leden van de SER, al dan niet in de vorm van een
commissie/werkgroep,

voorbereidend

(veld)onderzoek

verricht.

Tijdens

dit

onderzoek wordt de benodigde informatie voor het opstellen van het advies
verzameld. Indien het een door de regering gevraagd advies betreft maakt een
nadere toelichting zijdens de regering tijdens een voorbereidende vergadering
onderdeel uit van het voorbereidend onderzoek.
Op basis van het voorbereidend onderzoek wordt door het Secretariaat een
conceptadvies opgesteld. Het conceptadvies wordt becommentarieerd door de leden
van de Raad. Het Secretariaat verwerkt dit commentaar vervolgens in een nieuwe
versie van het conceptadvies.
Op het moment dat er consensus is bereikt over het conceptadvies wordt dit
geagendeerd voor vaststelling in een plenaire vergadering. Indien geen consensus
wordt bereikt worden de minderheidsstandpunten in het definitief conceptadvies
opgenomen. Het definitief conceptadvies wordt vervolgens besproken en vastgesteld
tijdens een plenaire vergadering.
Een advies wordt zoveel mogelijk vastgesteld bij eenstemmigheid, of door middel
van consensus.
In 2015 heeft de SER negentien keer in een voorbereidende sessie beraadslaagd en
is vijf keer in plenaire vorm bijeen gekomen.
Overzicht adviezen SER 2015
Onderwerp

Datum
ontvangst
adviesverzoek

Datum
vaststelling
advies

Aantal keren
besproken in
voorbereidende/
plenaire vergadering

Ontwerplandsverordening
herziening Oostpunt tot
wijziging EOP
Ontwerp-landsverordening tot
wijziging van de
Landsverordening
Omzetbelasting
Ontwerp-landsverordening
faciliteit invoerrechten

10 september
2014

3 juni 2015

10

4 februari 2015

24 april 2015

3

5 maart 2015

14 juli 2015

4

4

Onderwerp

Datum
ontvangst
adviesverzoek

Datum
vaststelling
advies

Aantal keren
besproken in
voorbereidende/
plenaire vergadering

Ontwerp-landsverordening tot
wijziging van de
Landsverordening Tarief van
Invoerrechten
Ontwerp-landsbesluit tot
wijziging van het landsbesluit
Fiscale kasregistratiesystemen
Ontwerp-landsbesluit tot
wijziging van het Landsbesluit
tijdelijke bedrijfssluiting
Ontwerp-landsverordening
pensioensparen, reparatie en
modernisering
belastingverordeningen
Ontwerp Ministeriele regeling
indexering minimumloon per 1
januari 2016

10 april 2015

14 juli 2015

4

30 september
2015

9 december
2015

2

30 september
2015

9 december
2015

2

30 september
2015

9 december
2015

3

30 oktober 2015

26 november
2015
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De gemiddelde adviesperiode besloeg in 2015 ruim drie maanden, met een
minimum van vier weken en een maximum van bijna negen maanden. In 2015 is
de gemiddelde adviestermijn daarmee iets langer dan in 2014 (2½ maand). Deze
stijging van de gemiddelde adviesperiode is te verklaren door het advies met
betrekking tot de herziening Oostpunt tot wijzigen van het EOP, waarbij de SER om
diverse redenen bijna negen maanden nodig had om tot een advies te komen.
Wanneer dit advies buiten beschouwing wordt gelaten bedraagt de gemiddelde
adviestermijn, evenals in 2014, 2½ maand.
Vergaderkosten en presentiegeld
In 2015 is een bedrag van NAf. 43.700,- betaald aan presentiegelden voor de
fungerend Voorzitter, overige leden en plaatsvervangende leden van de SER ten
laste van de begrotingspost 100202.4338, vergaderkosten en presentiegeld.
Voor het logistiek verzorgen van alle vergaderingen van de SER worden de
begrotingsposten 100202.4338, Vergaderkosten en presentiegeld en 100202.4339,
Representatie en Voorlichting aangewend.
Commissies initiatief-adviezen Herziening Sociale Zekerheid en Minimumlonen
De SER kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen. In het jaar 2015
heeft de SER uitsluitend gevraagd advies gegeven.
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In het jaar 2015 is besloten een aanvang te maken met twee initiatiefadviezen,
namelijk:
1) Initiatief-advies

over

het

beleid

met

betrekking tot

de

indexering van

minimumlonen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de hoogte en
indexering van de door de overheid gecontroleerde inkomens.
2) Initiatief-advies

met

betrekking

tot

de

herziening

van

het

sociale

zekerheidstelsel.
De aanleiding voor het initiatief-advies met betrekking tot de indexering van
minimumlonen was dat, naar het oordeel van de SER, bij een voorgestelde
verhoging van het minimumloon het volledige spectrum aan maatschappelijke en
economische consequenties bij de besluitvorming over het aanpassen van de
minimumlonen dient te worden betrokken. De SER heeft dit in zijn adviezen aan de
regering ook geadviseerd. De SER stelde dat de door de regering jaarlijks
terugkerende gevraagde spoedadviezen met betrekking tot de verhoging van het
minimumloon zich niet lenen voor een meer fundamentele discussie over de
verhoging van het minimumloon en heeft daarom besloten om een initiatief-advies
met betrekking tot de hoogte van de minimumlonen uit te brengen.
De aanleiding voor het initiatief-advies met betrekking tot de herziening van het
sociale zekerheidstelsel was dat de SER met enige regelmaat is gevraagd om advies
uit te brengen over diverse wetgevingsproducten die onderdeel vormen van of
gerelateerd zijn aan het sociale zekerheidsstelsel van Curaçao.
De SER heeft in diverse adviezen steeds gesteld dat de adviesverzoeken betreffende
voorgenomen regelgeving met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen slechts
een klein deel uitmaken van het gehele sociale zekerheidsstelsel en dat geen
rekening gehouden is met een bredere samenhang, de contextuele en de financiële
gevolgen voor het gehele stelsel van sociale zekerheid. Daarbij heeft de SER gesteld
dat het beleid met betrekking tot het sociale zekerheidsstelsel aan een grondige
evaluatie zou moeten onderworpen.
Met het oog op de hierboven beschreven problematiek heeft de SER besloten om
een

initiatief-advies

met

betrekking

tot

de

herziening

van

het

sociale

zekerheidsstelsel uit te brengen. Met oplossingsrichtingen op het gebied van
maatschappelijk gedragen, integrale en structurele hervormingen van het stelsel
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van sociale zekerheid die resulteren in een houdbaar en betaalbaar stelsel van
sociale verzekeringen.
Teneinde de initiatief-adviezen van de SER op beide terreinen voor te bereiden zijn
twee Commissies ingesteld, namelijk de Commissie Minimumlonen en de
Commissie Herziening Sociale zekerheidstelsel.
In

de

voornoemde

Commissies

zijn

zowel

de

werkgevers-

als

werknemersorganisaties als de onafhankelijke leden vertegenwoordigd. Ook is een
lid van de jongeren SER vertegenwoordigd in de Commissies.
Voor de vergaderingen van de Commissie Minimumlonen zijn ook externe
deskundigen (onder andere van het Centraal Bureau voor de Statistiek en van de
Kamer van Koophandel) uitgenodigd. De input van de externe deskundigen is zeer
waardevol

gebleken

doch

de

SER

benadrukt

dat

de

SER

de

eindverantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van het initiatief-advies.
De

Commissies

worden

secretarieel

ondersteund

door

het

Bureau

Secretariaatvoering SER/ROA/GOA.
De Commissie Minimumlonen is in het jaar 2015 vijf keer bij elkaar geweest, op 19
augustus, 17 september, 1 en 13 oktober, en op 25 november 2015.
De Commissie Herziening Sociale Zekerheidsstelsel is in het jaar 2015 drie keer
bijeen geweest, op

12 en 17 augustus en op 11 september 2015. De

werkzaamheden van deze Commissie zijn daarna om verschillende redenen
(tijdelijk) stilgelegd.
Buitenlandse betrekkingen SER
Internationale contacten zijn voor de SER van belang omdat binnen deze
organisaties “best practices” en relevante kennis over het voeren van sociale dialoog
en sociaal-economische vraagstukken wordt uitgewisseld.
De SER is lid van de “International Association of Economic and Social Councils
and Similar Institutions” (AICESIS) die in 1999 is opgericht.
Vanaf

2011 tot en met 2015, was de SER Curaçao tevens één van de

bestuursleden,

die

de

regio

Latijns-Amerika

en

het

Caribisch

gebied

vertegenwoordigen. Als bestuurslid woont de SER, vertegenwoordigd door de
Voorzitter en de Secretaris, niet alleen de Algemene Vergaderingen bij, maar ook de
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bestuursvergaderingen (board meetings) en specifieke werkgroep bijeenkomsten die
in verschillende delen van de wereld plaatsvinden.
Op 15 september 2015, tijdens de algemene vergadering van AICESIS die
plaatsvond in Moskou, Rusland, is SER Curaçao voor de periode 2015-2017
herkozen als bestuurslid van AICESIS, vertegenwoordigende de regio LatijnsAmerika en het Caribisch gebied.
De SER is ook lid van de Organisatie van Sociaal Economische Raden van Latijns
Amerika en het Caribisch gebied (CESALC), die in 2013 is opgericht.
De jaarlijkse conferentie van CESALC, die in 2015 gehouden werd in Buenos Aires,
Argentinië, is in 2015 niet door de SER bijgewoond.
Op 10 juli 2015 heeft op uitnodiging van de SER Curaçao tijdens een
voorbereidende vergadering een kennismaking plaatsgevonden tussen de leden en
de Secretaris van de SER Curaçao en de Voorzitter van de SER Sint Maarten, Mw.
O. Bryson-Pantophlet en de Secretaris van de SER Sint Maarten, dhr. G.
Richardson.
Overzicht deelname internationale bijeenkomsten
-

16-18 september 2015 - Board meeting in Moskou, Rusland. Deelname door de
Secretaris en de Voorzitter van de SER.

-

29-30 oktober 2015 - Internationale Conferentie “Promoting Workplace
Compliance, including in Global Supply Chains: the role of Economic and Social
Councils and similar social dialogue institutions”,

georganiseerd door de

Sociaal Economische Raad Nederland in samenwerking met AICESIS en de
International Labour organisation (ILO). Deelname door de Secretaris en een
adviseur van het Secretariaat.
De SER betaalt jaarlijks aan AICESIS een lidmaatschaps contributie van minimaal
€ 2.500,-, ten laste van de post 100202.4377, Contributie& Lidmaatschappen.
CESALC vraagt geen lidmaatschapsgelden aan haar leden.
De kosten voor deelname aan de internationale bijeenkomsten zijn ten laste
gebracht van de post 100202.4338, Vergaderkosten en presentiegeld (NAf.
43.837,95) en de post 100202.4341, Reis- en verblijfskosten NAf. 5.924,91).
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Ondersteuning Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenaren
Naast de SER, ondersteunt het Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA ook het
Centraal

Georganiseerd

Overleg

in

Ambtenarenzaken

ingesteld

bij

Landsverordening van de 21ste augustus 2008 houdende regels met betrekking tot
de structuur van het overleg inzake aangelegenheden van algemeen belang
betreffende de rechtstoestand van ambtenaren (Landsverordening Georganiseerd
Overleg in Ambtenarenzaken) (P.B.

2008, no. 70). In dit kader ondersteunt het

Secretariaat de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) en het CGOA (CGOA).
In 2015 bestaat de CCvV uit vier als representatief aangemerkte organisaties.
Artikel

2,

derde

lid,

van

de

Landsverordening

Georganiseerd

Overleg

in

Ambtenarenzaken bepaalt dat bij landsbesluit normen worden vastgesteld ter
beoordeling van de representativiteit.
De hieronder genoemde vakbonden maakten in 2015 deel uit van de CCvV:
-

Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO)

-

Sindikato Trahadornan di Aduana i Fiskalia (STrAF)

-

Nationale Algemene Politiebond (NAPB)

-

Sindikato di Amtenarnan di Polis (SAP)

Het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken is in 2015 officieel zestien
keer in overleg geweest en de Centrale Commissie van Vakbonden vijfenveertig
keer, uitgezonderd commissie- en werkgroep vergaderingen. Dit is aanzienlijk vaker
dan de regulier geplande vergaderingen van één keer per maand.
Drie door de CCvV ingestelde subcommissies hebben in 2015 in totaal negen keer
vergaderd: Commissie Categorie Leeftijdsgrens (drie maal), Commissie Toelagen
(één maal), en Commissie Beoordeling (vijf maal).
Artikel 23, tweede lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in
Ambtenarenzaken bepaalt dat de tot de Centrale Commissie toegelaten organisaties
recht hebben op bepaalde faciliteiten. Deze faciliteiten betreffen onder andere de
deelname aan verschillende overlegsituaties evenals het volgen van kadercursussen
en

andere

relevante

opleidingen

door

bestuurders

van

de

respectievelijke

organisaties. Hiertoe is een convenant gesloten tussen Minister van Bestuur,
Planning en Dienstverlening met deze representatieve organisaties.
De vier representatieve organisaties vertegenwoordigd in het CGOA ontvangen per
jaar elk een bedrag van NAf. 100.000,-.
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Voor het jaar 2015 was een bedrag van totaal NAf. 400.000,-- opgenomen op de
begrotingspost 100202.4683, Bijdrage & Subsidie Non Profit instellingen.
Voor het logistiek verzorgen van alle vergaderingen van zowel de SER als het CGOA
wordt de begrotingsposten 100202.4338, Vergaderkosten en presentiegeld en
100202.4339, Representatie en Voorlichting aangewend.
Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA
Het

Bureau

Secretariaatvoering

SER/ROA/GOA

(het

Secretariaat)

is

bij

Landsbesluit (P.B. 2002, no. 12) ingesteld.
Het Secretariaat heeft als voornaamste taakstelling het gehele overlegproces van de
SER en het CGOA op kwalitatief hoogwaardige en professionele wijze te
ondersteunen en te faciliteren.
Bezetting
De formatie van het Secretariaat voor de SER en het GOA is volgens het
inrichtingsplan “Opzet en inrichting van de Sociaal Economische Raad van het
toekomstig Land Curaçao, zoals op 20 augustus 2010 geaccordeerd door het
Bestuurscollege van Curaçao, gesteld op 15 fte.1 In artikel 1, derde lid, van het
Landsbesluit

regelende

de

organisatie

en

taakstelling

van

het

Bureau

Secretariaatvoering SER/ROA/GOA wordt het maximum aantal formatieplaatsen
echter gesteld op 11 fte.
In

2015

bestond

de

bezetting

van

de

SER

uit

8

fte’s,

te

weten

een

Directeur/Secretaris, vier Adviseurs Adviesorganen, een Documentalist en twee
Medewerkers in de logistieke afdeling.
De

Algemeen

Secretaris

van

de

SER,

tevens

Directeur

van

het

Bureau

Secretariaatvoering SER/ROA/GOA en Secretaris CGOA heeft in december 2015
haar ontslag ingediend om in aanmerking te kunnen komen voor de VUT-regeling
die per eind december 2015 werd afgeschaft.
Cursussen/Conferenties
In het jaar 2015 zijn geen cursussen of opleidingen gevolgd door de medewerkers.

1

Besluitnr. 2010/34100-20861
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Één van de adviseurs heeft meegedaan aan de Conferentie “Moderne Slavernij,
Sklabitut Moderno: waarom is er zoveel uitval van arbeidskrachten op ons eiland?”.
De Conferentie werd georganiseerd door Optima Curaçao.
Voor de kosten hiervan is de begrotingspost 100202.4334, Opleiding & Training
aangewend.
Kantoorinrichting, kantoorapparatuur en transportmiddelen
In het jaar 2015 is een totaalbedrag van NAf. 19.534,51 geïnvesteerd in de
aanschaf

van

een

server

rack,

zitbank,

filekasten,

bureaubladen

en

desktopcomputers.
De begrotingsposten die voor bovenstaande aankopen zijn aangewend betreffen
begrotingspost 100202.4921, Kantoor Inrichting, en begrotingspost 100202.4922,
Kantoor Apparatuur.
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Werkelijke uitgaven en inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – economische categorie
(Tabel op te stellen door Afdeling Financiële Rapportage)

Werkelijke uitgaven en inkomsten Gewone en kapitaaldienst - hoofdfunctie
(Tabel op te stellen door Afdeling Financiële Rapportage)
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Algemene en operationele doelstellingen
Teneinde op adequate wijze te kunnen voldoen aan de taakstelling en functies van
de SER zijn de volgende algemene doelstellingen opgenomen in de Verantwoorde
Beleidsbegroting voor het jaar 2015:
1. Streven naar kwaliteit en draagvlak door hoge deskundigheid in combinatie met
breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving;
2. Forumfunctie, het bevorderen van een overlegeconomie;
De algemene doelstellingen zijn in de begroting van 2015 vertaald naar vier in de
onderstaande tabel opgenomen operationele doelstellingen.
Sociaal Economische Raad
Operationele

Instrumenten

Doelstellingen

Programmakosten
Apparaatskosten
Inkomsten

1.

Structureel betrekken van de gemeenschap en het creëren van een platform van
deskundigen

1.1 Structureel betrekken

1.1.1 Structureel betrekken

van de gemeenschap en

van maatschappelijke

deskundigen in het

organisaties bij de advisering

adviesproces van de SER

1.1.2 Vormen van

Curaçao

specialistische kennisbanken
op regelmatig terugkerende
thema’s

2.

Verbreding kennis van de leden van de SER en van het Secretariaat

2.1 Verbreden van de

2.1.1 Onderzoek en

beschikbare kennis van de

advisering door externen

SER Curaçao en het

2.1.2 Opleiding en training

ondersteunende Secretariaat

van de medewerkers van het
Secretariaat

3.

Toegankelijkheid van de SER adviezen

3.1 Openbaarheid en

3.1.1 Vertalen van tenminste

toegankelijkheid van de SER-

de essentie van de adviezen

adviezen

van de SER in het Papiaments
en Engels
3.1.2 Onderhoud en verdere
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ontwikkeling van de website
van de SER
4.

Onderhouden van internationale contacten

4.1 Onderhouden van

4.1.1. Actieve participatie in

internationale contacten

internationale organisaties
van Sociaal Economische
Raden
4.1.2 Betaling lidmaatschap
AICESIS

Ad. 1. Het structureel betrekken van de gemeenschap en het creëren van een
platform van deskundigen
Voor een goede taakvervulling in een democratische maatschappij is het imperatief
dat de SER nog meer dan thans het geval is de geluiden uit de gemeenschap
betrekt in haar advisering. In de begroting van de SER van 2015 wordt gesteld dat
dit zal worden bewerkstelligd door het op structurele wijze in het adviesproces
betrekken van maatschappelijke organisaties die direct betrokken zijn bij een
onderwerp waarover de SER advies uitbrengt en over praktische ervaring op het
betreffende onderwerp beschikken.
Tevens was het voornemen om voor specifieke regelmatig terugkerende thema’s,
zoals

belastingen,

sociale

zekerheid,

arbeidsmarktbeleid

en

economische

ontwikkeling de beschikbare kennis te verbeteren door een kennisbank in te stellen
bestaande uit onafhankelijke deskundigen.
Voor zeer specifieke adviesverzoeken waarbij sprake is van zeer specialistische
materie en rekening moet worden gehouden met complexe verbanden is het
onvermijdelijk dat er op renumeratieve basis een beroep wordt gedaan op externe
adviseurs om de noodzakelijke informatie en een dieper inzicht in de materie te
verkrijgen.
Het opzetten van een kennisbank is niet gerealiseerd in 2015.
Wel is in het adviesproces, waar relevant, een beroep gedaan op de inbreng van
maatschappelijke organisaties en/of branche-organisaties.
Tevens is met betrekking tot één van de adviesverzoeken een beroep gedaan op een
externe materie-deskundige, die hierover kosteloos heeft geadviseerd.
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Ad. 2 Verbreding kennis van de leden van de SER en van het Secretariaat
Kennis is randvoorwaardelijk voor kwaliteit. Voor de uitoefening van zijn taken is
de Sociaal Economische Raad afhankelijk van de mate waarin kennis over actuele
sociale en economische ontwikkelingen beschikbaar is. De intentie was hieraan in
2015 invulling te geven onder meer door externe materie-deskundigen te betrekken
bij onderzoek en advisering door de SER. Zoals hierboven reeds gemeld is met
betrekking tot één van de adviesverzoeken een beroep gedaan op een externe
materie-deskundige, die kosteloos heeft geadviseerd.
Het verbeteren van de beschikbare kennis bij het Secretariaat van de SER is
daarnaast een continu aandachtspunt. Hieraan wordt invulling gegeven door
opleiding en training van de medewerkers van het Secretariaat.
In 2013 is getracht een maatwerktraining ‘Adviesteksten schrijven’, gericht op het
schrijven van kernachtige adviezen, te organiseren voor de adviseurs van het
Secretariaat van de SER. De offertes die gedurende dit proces zijn uitgebracht
maken duidelijk dat een dergelijke training rond de NAf. 30.000,- kost. De offerte
die de gewenste inhoud op het gewenste niveau kon leveren ging het op de
begroting 2015 beschikbaar gestelde budget van NAf. 10.000,- te boven, waardoor
de cursus geen doorgang heeft kunnen vinden.
Zoals eerder in dit verslag vermeld zijn in het jaar 2015 geen cursussen of
opleidingen gevolgd door de medewerkers.
Ad. 3 Toegankelijkheid van de SER adviezen
De SER beoogt met haar adviezen een bijdrage te leveren aan de brede
maatschappelijke

discussie

over

sociaal-economische

onderwerpen.

De

openbaarheid en toegankelijkheid van de door de SER uitgebrachte adviezen is
daarom essentieel. De SER is van oordeel dat de uitgebrachte adviezen zo kort als
mogelijk na de vaststelling gepubliceerd moeten worden. Ingevolge artikel 10 van de
Landsverordening Openbaarheid van Bestuur is dit niet mogelijk. De adviezen
mogen pas openbaar gemaakt worden gemaakt vanaf het moment dat het
betreffende wetsontwerp ter behandeling aan de Staten is aangeboden.
De SER is van opvatting dat de SER met een snellere openbaarmaking een grotere
bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke discussie en zijn kernfuncties beter
kan vervullen.
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De website van de Sociaal Economische Raad kan als instrument dienen voor de
verbetering van de toegankelijkheid van de adviezen van de SER voor de
gemeenschap.
Behalve de praktische toegankelijkheid van de gemeenschap tot adviezen van de
SER, is ook de toegankelijkheid van de inhoud van de SER-adviezen van belang. De
Adviezen van de SER zijn in de Nederlandse taal opgesteld. De SER was
voornemens om gedurende het jaar 2015 de toegankelijkheid van de inhoud van de
adviezen voor de bevolking van Curaçao te verbeteren door ervoor te zorgen dat
tenminste de essentie van de adviezen van de SER ook in het Papiaments en Engels
beschikbaar is.
Het in ook het Engels beschikbaar zijn van minimaal de essentie van de adviezen
van de SER draagt er tevens aan bij dat de SER Curaçao zich internationaal meer
kan profileren.
De SER is om verschillende redenen in 2015 niet toegekomen aan de nadere
uitwerking van deze ambitie. De SER is van oordeel dat het van het grootste belang
is dat, ook bij een vertaling van de essentie van de adviezen, de nuance van het
advies en de opvattingen van de verschillende geledingen vertegenwoordigd binnen
de SER voldoende recht wordt gedaan. De SER is nog steeds voornemens om deze
operationele doelstelling te realiseren en de resultaten hiervan op haar website te
presenteren.
Ad. 4 Onderhouden van internationale contacten
De SER is lid van de “International Association of Economic and Social Councils
and Similar Institutions” (AICESIS) die in 1999 is opgericht en van de Organisatie
van Sociaal Economische Raden van Latijns Amerika en het Caribisch gebied
(CESALC).
Deze internationale contacten zijn voor de SER Curaçao bijzonder van belang
omdat binnen deze organisaties ‘best practices’ en relevante kennis over het voeren
van een sociale dialoog en sociaal-economische vraagstukken wordt uitgewisseld.
In het bijzonder de kennisuitwisseling tussen landen met een vergelijkbare
economische structuur als die van Curaçao, te weten kleine open economieën
(small island economies) en op regionaal niveau, bieden een bijzondere meerwaarde
voor de SER Curaçao.
Vanaf 2011 tot en met 2015 is SER Curaçao tevens bestuurslid van AICESIS ter
vertegenwoordiging van de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.
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Op 15 september 2015 tijdens de algemene vergadering van AICESIS die
plaatsvond in Moskou, Rusland, werd het mandaat van de SER Curaçao verlengd
tot 2017 en werd de Algemeen Secretaris van SER Curaçao tijdens de Algemene
vergadering in Moskou tevens benoemd als Vice-secretaris Generaal van AICESIS
vertegenwoordigende de regio Latijns Amerika en het Caribisch gebied.
Van 29-30 oktober 2015 hebben de Algemeen Secretaris van de SER en een
adviseur van het Secretariaat deelgenomen aan de Internationale Conferentie
“Promoting Workplace Compliance, including in Global Supply Chains: the role of
Economic

and

Social

Councils

and

similar

social

dialogue

institutions”,

georganiseerd door de Sociaal Economische Raad Nederland in samenwerking met
AICESIS en de International Labour organisation (ILO).
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Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken
Operationele

Instrumenten

Programmakosten

Doelstellingen

Apparaatskosten
Inkomsten

1.

Het beschikbaar stellen van faciliteiten aan de vakbonden ten behoeve van het
Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken

1.1 Uitvoering van artikel 23,

1.1.1 Beschikbaar stellen van

tweede lid, van de

faciliteiten aan vakbonden ten

Landsverordening

behoeve van o.a. de

Georganiseerd Overleg in

vergoeding van

Ambtenarenzaken

vertegenwoordiging van de
organisaties in verschillende
overlegsituaties, het volgen
van kadercursussen en
andere opleidingen.

2.

Verbreding kennis van het Secretariaat

2.1 Verbreden van de

2.1.1 Opleiding en training

beschikbare kennis van het

van de medewerkers van het

ondersteunende Secretariaat

Secretariaat

3.

Evaluatie ondersteuning Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken

3.1 Evaluatie ondersteuning

3.1.1 Onderzoek en

Centraal georganiseerd

advisering door externen

Overleg in Ambtenarenzaken

Ad. 1 Het beschikbaar stellen van faciliteiten aan de vakbonden ten behoeve
van het Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken
Artikel 23, tweede lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in
Ambtenarenzaken kent faciliteiten toe aan de tot de Centrale Commissie toegelaten
vakbonden. Deze faciliteiten worden toegekend ten behoeve van onder andere de
vergoeding

van

vertegenwoordiging

van

de

organisaties

in

verschillende

overlegsituaties, het volgen van kadercursussen en andere opleidingen.
Als gevolg van de ondersteuning door het Secretariaat is gemeend op de begroting
van de SER een begrotingspost op te voeren waarin de noodzakelijke voorzieningen
zijn getroffen ten behoeve van de uitvoering van artikel 23, tweede lid, van de
Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, te weten post
100202.4683, Bijdragen en subsidie non-profit instellingen.
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De afgelopen jaren zijn de faciliteiten telkens uitgekeerd op basis van een
convenant tussen de partijen in het CGOA, te weten de tot de Centrale Commissie
toegelaten representatieve organisaties en de Minister van Bestuur, Planning en
Dienstverlening.
Ad. 2 Verbreding kennis van het Secretariaat
Zie onder doelstelling 2.1.2 van de SER.
Ad. 3 Evaluatie

ondersteuning

Centraal

Georganiseerd

Overleg

in

Ambtenarenzaken
Naar aanleiding van de rapportage “Opzet en inrichting van de Sociaal
Economische Raad (SER) van het toekomstige Land Curaçao” gedateerd 4 juni
2010, zoals opgesteld door PricewaterhouseCoopers ter voor bereiding op de
overgang naar het Land Curaçao heeft het Bestuurscollege in 2010 besloten dat het
Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA belast blijft met de nodige ambtelijke
ondersteuning aan het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken
(CGOA), zoals opgenomen in artikel 3, derde lid, van de Landsverordening
Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken. Het was de bedoeling om in 2015, na
een periode van vijf jaar, door externen de ondersteuning van het CGOA door het
Secretariaat, dan wel de wijze van ondersteuning, te laten evalueren en een
discussie hierover te starten.
De externe evaluatie inzake de ondersteuning van het CGOA door het Secretariaat
heeft niet plaatsgevonden.
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