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Introductie 

De Sociaal Economische Raad Curaçao 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 is op 1 februari 1966 bij Landsbesluit ingesteld voor 

de Nederlandse Antillen. In het rapportagejaar bestond daarmee een traditie van 50 

jaar dialoog tussen werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen op 

Curaçao. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft vanaf de formele instelling in 

1966 tot taak de regering (en indirect de Staten) van advies te dienen omtrent alle 

onderwerpen van sociaal economische aard. De taakstelling en de tripartiete 

samenstelling van de SER brengt met zich mee dat de SER een tweetal belangrijke 

functies vervult namelijk, het creëren van maatschappelijk draagvlak en de 

forumfunctie.  

 

Bij de advisering door de SER wordt een breed welvaartsbegrip gehanteerd.  

Een breed welvaartsbegrip betekent dat de SER niet alleen materiële vooruitgang, 

maar ook aspecten van sociaal welzijn en een goede kwaliteit van leefomgeving, 

inclusief natuur en milieu betrekt in haar oordeelsvorming. Een belangrijke 

doelstelling hierbij is een duurzame en evenwichtige economische ontwikkeling. 

 

Begrotingstechnisch is de begroting van de SER opgenomen onder Hoofdstuk 10, 

100202 van de Staatsorganen en overige Algemene Organen. 

 

 

De Sociaal Economische Raad in 2016 

Samenstelling.  

Ingevolge artikel 18, tweede lid, van de Landsverordening SER zijn de Curacaose 

leden van de SER van de voormalige Nederlandse Antillen lid van de SER Curaçao.  

In het jaar 2016 had de SER een ledenaantal van 6, dat officieel 7 moet zijn, 

exclusief de plaatsvervangende leden. In januari 2016 heeft één onafhankelijk lid 

gemeld vervroegd te willen aftreden zodra een opvolger was gevonden waardoor er 

SER vacatures waren voor 2 onafhankelijke leden en 3 plaatsvervangende 

onafhankelijke leden. 
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Op 21 september 2016 heeft de Raad van Ministers besloten over de invulling van 

de vacatures voor twee onafhankelijke leden. De benoemingslandsbesluiten voor de 

onafhankelijke leden zijn op 15 december 2016 ondertekend. De Raad van 

Ministers heeft op 28 september 2016 over de voordracht tot benoeming van twee 

plaatsvervangende onafhankelijke leden beslist. De betreffende 

benoemingslandsbesluiten waren op 31 december 2016 echter nog niet ontvangen.  

Voor één van de posities van plaatsvervangend onafhankelijk lid dient nog een 

voordracht plaats te vinden. 

 

De huidige Voorzitter (voorheen vice-voorzitter uit de werkgeverssector) heeft de 

status van fungerend Voorzitter vanaf 29 september 2012 wegens het feit dat het 

lidmaatschap van de SER van de toenmalige Voorzitter, een onafhankelijk lid, op 

grond van artikel 6 van de Landverordening SER wegens het aanvaarden van een 

andere publieke functie van rechtswege is komen te vervallen. Met de invulling van 

de vacatures voor onafhankelijke leden is de verwachting dat de SER in begin 2017 

wederom een onafhankelijk lid tot benoeming als Voorzitter zal voordragen. 

 

Samenstelling van de SER op 31 december 2016 

Leden 

Onafhankelijk Dhr. R. Maduro  

 Dhr. W.J. Meriaan  

 Dhr. C.I. Rojer  

Werkgeversorganisaties Dhr. J.H. Jacobs (fung. Vz) KvK 

 Dhr. J. Kusters VBC  

Werknemersorganisaties Dhr. H. Mongen CGTC 

 Dhr. P.A. Cova SSK 

   

Plaatsvervangende Leden 

Onafhankelijk Mw. mr. K. de L’Isle   

 Dhr. drs. S. Coutinho MBA  

 Vacature  

Werkgeversorganisaties Dhr. R.F.M. Thuis KvK 

 Dhr. R.P. Lieuw VBC 

Werknemersorganisaties Dhr. J.P. Zimmerman CGTC 

 Dhr. R.G. Ilario SSK 
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Adviesverzoeken 

De SER heeft in het jaar 2016, vijf adviesverzoeken gekregen en zes adviezen 

uitgebracht waarvan twee adviezen betrekking hadden op een adviesverzoek dat uit 

december 2015 dateerde. De SER heeft één adviesverzoek niet in behandeling 

genomen omdat de SER heeft vastgesteld dat betreffend adviesverzoek niet 

gerekend kon worden tot de sociale en/of economische onderwerpen waarover de 

SER advies uitbrengt. 

 

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 mondelinge 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 over het definitief conceptadvies kan dit 

worden geagendeerd voor een plenaire vergadering. Indien geen consensus wordt 

bereikt over het definitief conceptadvies worden de minderheidsopinies 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. 

 

Uit de tabel van adviesverzoeken en advisering (bijlage 1) blijkt dat de gemiddelde 

adviesperiode op 19 weken ligt, met een minimum van 3 maanden en een 

maximum van ruim zes maanden. De gemiddelde adviesperiode is daarmee 

enigszins gestegen ten opzichte van 2015 (17 weken). 

De toename in de adviestermijn heeft behalve met de complexiteit van de 

adviesverzoeken te maken met het ontbreken van voldoende onafhankelijke leden. 

 

De SER heeft in 2016, 14 keer in een voorbereidende sessie beraadslaagd en is 6 

keer in plenaire vorm in 2016 bijeengekomen. 
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In 2016 is een bedrag van Naf. 40.950,-- betaald aan presentiegelden voor de 

Voorzitter, overige leden en plaatsvervangende leden van de SER ten laste van de 

begrotingspost 10.02.02.4338, vergaderkosten en presentiegeld. 

 

Het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken in 2016 

Naast de SER, ondersteunt het Bureau Secretariaatvoering SER/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 Centraal 

Georganiseerd overleg in Ambtenarenzaken (CGOA).  

 

Het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken is in 2016 officieel 14 

keer in overleg geweest en de Centrale Commissie van Vakbonden 27 keer, 

uitgezonderd commissie- en werkgroepvergaderingen. De CCvV heeft voor een 

drietal onderwerpen een sub-commissie ingesteld, te weten de Commissie Nationaal 

Centraal Bureau INTERPOL Curaçao, de Commissie Beoordeling en de Commissie 

Basisverzekering Ziektekosten. De drie sub-commissies hebben in totaal 8 keer 

vergaderd.  

In 2016 zijn in CGOA-verband 3 convenanten gesloten (zie bijlage 2) tussen de 

Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening en de Centrale Commissie van 

Vakbonden. 

 

Op 15 augustus 2016 is SITEK, de vakbond voor onderwijzend personeel bij 

landsbesluit aangemerkt als representatieve organisatie. In totaal bestaat de CCvV 

uit vijf als representatief aangemerkte organisaties. In onderstaande tabel is een 

overzicht opgenomen van de tot de CCvV toegelaten vakbonden. 

Artikel 2, derde lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenaren 

zaken bepaalt dat bij landsbesluit normen worden vastgesteld ter beoordeling van 

de representativiteit. Op 11 juli 2016 is het Landsbesluit aanmerken 

representativiteit organisaties Centrale Commissie vastgesteld (P.B. 2016, no. 45). 

In het betreffende Landsbesluit wordt onder andere bepaald dat de organisatie een 

minimum van 5% van het ambtenarenapparaat per 1 januari van het lopende 
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kalenderjaar jaar als lid dient te hebben. Deze leden dienen tevens te behoren tot 

de groep die de organisatie beoogt te beschermen. 

 

Ledenaantal per vakbond op 31 december 2016 

 Naam Leden aantal 

(1 januari 2016) 

1. Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO)  

2. Sindikato Trahadornan di Aduana i Fiskalia (STrAF)  

3. Nationale Algemene Politiebond (NAPB)  

4. Sindikato di Amtenarnan di Polis (SAP)  

5. Sindikato di Trahadó den Enseñansa na Kòrsou (SITEK)  

 

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 

verschillende overlegsituaties alsmede 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 representatieve organisaties ontvangen per kwartaal elk een bedrag van 

Naf. 25.000,--.  

 

Voor het jaar 2016 was, rekening houdende met een mogelijk toetreden van één of 

meer representatieve organisaties, een bedrag van totaal Naf. 600.000,-- 

opgenomen op de begrotingspost 10.02.02 4683, Bijdrijdage & Subsidie Non-profit 

Instellingen. 

Het in de begroting opgenomen bedrag NAf. 600.000,-- is niet volledig uitgekeerd, 

doordat SITEK pas laat in het jaar bij landsbesluit is aangewezen als 

representatieve organisatie in de zin van de Landsverordening Georganiseerd in 

Ambtenarenzaken en er (nog) geen zesde vakbond als representatieve organisatie is 

aangewezen. 

 

Noemenswaardig is het feit dat de bij de Minister van Bestuur, Planning en 

Dienstverlening ingediende jaarverslagen van de vakbonden met betrekking tot de 

aanwending van de beschikbaar gestelde faciliteiten door het Ministerie van 

Financiën worden geëvalueerd/beoordeeld en niet door het Bureau 
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Secretariaatvoering SER/GOA. De Directeur van het Secretariaat heeft deze 

handelswijze herhaaldelijk aangekaart en heeft voorgesteld de faciliteiten ten 

behoeve van de representatieve organisaties niet meer op de begroting van de SER, 

maar op de begroting van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 

op te nemen. De SER is nog in afwachting van een formele reactie op dit voorstel. 

 

De regering heeft op 14 september 2016 ingestemd met de remuneratie van de 

Voorzitter en plaatsvervangende Voorzitter van het CGOA vanaf 10 oktober 2010. 

De SER had de afgelopen jaren een bedrag hiervoor in de begroting van de SER 

opgenomen onder de begrotingspost 10.02.02.4338, vergaderkosten en 

presentiegeld. Zonder een formeel besluit konden deze bedragen echter niet aan de 

rechthebbenden worden uitgekeerd. Dit is met het besluit van 14 september 2016 

gecorrigeerd en via af en overschrijvingen was het mogelijk de betreffende 

achterstallige vergoedingen in 2016 volledig uit te keren. In 2016 is NAf. 38.620,-- 

uitgekeerd aan (achterstallige) remuneratie van Voorzitter en plaatsvervangende 

Voorzitter van het CGOA 

 

Voor het logistiek verzorgen van alle vergaderingen van zowel de SER als het CGOA 

worden de begrotingsposten 10.02.02.4338 Vergaderkosten en presentiegeld en 

10.02.02.4339 Representatie en Voorlichting aangewend. 

 

 

Organisatorische en logistieke aangelegenheden 

Een goed functionerend en goed geoutilleerd Secretariaat is van wezenlijk belang 

voor het goed functioneren van de Sociaal Economische Raad en het Georganiseerd 

Overleg in ambtenaren zaken. Behalve de opleiding en training van de medewerkers 

zijn daarbij ook organisatorische en logistieke aspecten van belang. 

 

Formatie 

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 15 fte. (Besluitnr. 2010/34100-20861). In artikel 1, derde lid, van 

het Landsbesluit regelende de organisatie en taakstelling van het Bureau 

Secretariaatvoering SER/GOA wordt het maximum aantal formatieplaatsen echter 

gesteld op 11fte. 
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De Algemeen Secretaris van de SER, tevens Directeur van het Bureau 

Secretariaatvoering SER/GOA en Secretaris GOA heeft eind 2015 haar ontslag 

ingediend om in aanmerking te kunnen komen voor de VUT-regeling die eind 

december 2015 is afgeschaft. De positie van Algemeen Secretaris van de SER is tot 

9 september 2016 ingevuld door het aanbieden van tijdelijke contracten aan de 

voormalig Secretaris teneinde de continuering van de lopende werkzaamheden van 

de Sociaal Economische Raad (SER) te waarborgen. Per 15 december 2016 is een 

gepensioneerd Senior Adviseur Adviesorganen SER/GOA bij Landsbesluit 

aangesteld als plaatsvervangend Algemeen Secretaris van de SER en tevens plv. 

Directeur van het Bureau Secretariaatvoering SER/GOA en plv. Secretaris GOA. 

De wervingsprocedure voor een nieuwe Algemeen Secretaris is in juli 2016 gestart. 

 

Eind 2015 is extern een Senior Adviseur Adviesorganen aangetrokken en deze is op 

15 juni 2016 feitelijk in dienst getreden. 

Het aantal medewerkers in vaste pensioengerechtigde dienst komt daarmee op 7 

fte. Per eind 2016 zijn er vacatures voor de volgende functies: Algemeen 

Secretaris/Directeur, (Senior) Adviseur Adviesorganen (econoom), (Senior) Adviseur 

Adviesorganen (jurist, specialisatie arbeidsrecht) en documentalist. 

 

Kostenplaats & 

Organisatieonderdeel 

Formatie Bijzondere ontwikkelingen 

 10.02 Sociaal- 

Economische Raad 

 

 Bezetting 

Secretariaat per 31 

december 2016: 7 

 

 Bezetting 

Secretariaat 

conform 

Landsbesluit:11  

 

 Bezetting conform 

Rapport Opzet en 

inrichting van de 

Sociaal 

Economische Raad 

Wijziging van de 

Landsverordening SER 

nog niet gerealiseerd. 

Verzoek dateert uit 

februari 2011. 

 

Vactures voor Algemeen 

Secretaris/Directeur, een 

(Senior) Adviseur 

Adviesorganen (jurist, 

specialisatie arbeidsrecht) 

en een documentalist 

Vacature Secretaris 

positie, is tijdelijk 
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(SER) van het 

toekomstige Land 

Curaçao: 15 

 

ingevuld met 

plaatsvervanger 

 

 

 

Kantoorinrichting en kantoorapparatuur 

In het jaar 2016 is, na het doorlopen van een certificeringstraject waaruit bleek dat 

de bekabeling van het netwerk kwalitatief niet conform de huidige standaarden 

voor een moderne kantoor omgeving was, geïnvesteerd in het upgraden hiervan . 

De begrotingsposten die voor bovenstaande aankopen zijn aangewend betreffen 

begrotingspost 10.02.02.4921 Kantoor Inrichting, begrotingspost 10.02.02.4922 

Kantoor Apparatuur en onderhoud kantooruitrusting begrotingspost 

10.02.02.4372. 
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Algemene en Operationele doelstellingen 

Ten einde op adequate wijze te kunnen voldoen aan de taakstelling en functies van 

de SER zijn de volgende algemene doelstellingen voor het jaar 2016 opgenomen in 

de Verantwoorde Beleidsbegroting voor het jaar 2016.  

1. Streven naar kwaliteit en draagvlak van de adviezen van de SER;  

2. Bevorderen van een overlegeconomie; en 

3. Een goed geoutilleerde Secretariaat ten behoeve van de ondersteuning van de 

SER en het CGOA. 

 

Deze Algemene doelstellingen zijn in de begroting 2016 vertaald naar vier in de 

onderstaande tabel opgenomen operationele doelstellingen. 

 

Operationele 

doelstellingen 

Instrumenten Programmakosten:  

Apparaatkosten: - 

Inkomsten: - 

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

1.1 Verbreden van de kennis 

van de SER  

1.1.1 Organisatie 

Studiedagen met 

externen 

 

 

1.2 Verbreden van de kennis 

van het ondersteunende 

Secretariaat 

1.2.1 Opleiding en 

training van de 

medewerkers van 

het Secretariaat. 

 

 

2 Structureel betrekken van de gemeenschap en creëren platform van deskundigen 

2.1 Openstaan voor signalen 

uit de gemeenschap/ 

samenleving 

2.1.1 Moderne 

communicatie 

technologieën 

toepassen voor 

inbreng des-

kundigheid van 

maatschappelijke 

organisaties 

 

 

2.2 Structureel betrekken van 2.2.1 Oprichten van een  
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expertise bij advisering  deskundigenpool 

2.2.2 Informatie-

uitwisseling met 

stakeholders, 

beleidsmakers en 

universiteiten 

2.2.3 Regelmatig contact 

met Raad van 

Ministers, 

parlement en 

overheidsorgani-

saties 

2.2.4 Institutionalisering 

jongerenSER 

 

3 Toegankelijkheid van de SER-Adviezen 

3.1 Draagvlak en 

toegankelijkheid van de 

SER-Adviezen 

3.1.1 Vertalen van 

tenminste de 

essentie van de 

adviezen van de 

SER in 

Papiaments en 

Engels 

3.1.2 Onderhoud en 

verdere 

ontwikkeling van 

de website van de 

SER. 

 

 

4 Onderhouden van internationale contacten 

4.1 Onderhouden van 

Internationale contacten 

4.1.1 Betaling 

Lidmaatschap 

AICESIS 

4.1.2 Participatie 

Voorzitter en 

Secretaris 

Algemene 

Vergadering van 
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AICESIS en 

CESALC 

4.1.3 Participatie in 

andere 

internationale 

sociaal 

economische fora  
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Ad. 1. Verbreding/verdieping kennis van leden van de SER en het Secretariaat 

Kennis is rand voorwaardelijk 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 

2016 invulling te geven door het organiseren van studiebijeenkomsten op specifieke 

actuele sociaal-economische onderwerpen met externe deskundigen. 

Door het relatief grote aantal vacante posities voor nieuwe onafhankelijke leden (2 

van de 3 posities), onafhankelijke plaatsvervangende leden (3 van de 3 posities) en 

de lopende sollicitatieprocedure voor een Algemeen Secretaris / Directeur Bureau 

Secretariaatvoering SER/GOA is de uitvoering van dit project tot nader order 

uitgesteld. 

 

Het aanbieden van inhoudelijke cursussen en stages aan het personeel dat het 

inhoudelijke werk verricht is een conditio sine qua non. Dit met het oog op een 

meer effectieve maar ook een hoger niveau van de uitvoering van de taken door het 

Secretariaat. Het organiseren van een maatwerktraining ‘Adviesteksten schrijven’ 

gericht op het schrijven van kernachtige adviezen te organiseren voor het 

Secretariaat van de SER en het CGOA had de prioriteit. Gezien het specifieke 

karakter van de werkzaamheden is maatwerk vereist. In een eerder stadium (2013) 

zijn daarom drie offertes bij verschillende ondernemingen opgevraagd. De offerte die 

de gewenste inhoud op het gewenste niveau kon leveren ging het op de begroting 

2016 beschikbaar gestelde budget te boven, waardoor de cursus geen doorgang 

heeft kunnen vinden.  

 

Eén adviseur met een juridische achtergrond heeft medio november 2016 de 

basiscursus “Wetgeving”, georganiseerd door de Directie Wetgeving en Juridische 

Zaken, met succes afgerond.  

 

 

Ad 2. Structureel betrekken van de gemeenschap en creëren 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 voor 2016 wordt gesteld dat dit zal worden bewerkstelligd door het 

op structurele wijze in het adviesproces betrekken van maatschappelijke 
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organisaties die direct betrokken zijn bij een onderwerp waarover de SER advies 

uitbrengt en over praktische ervaring over 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.  

 

In afwachting van de afronding van de wervingsprocedure voor een nieuwe 

Algemeen Secretaris is op dit punt een pas op de plaats gemaakt om de nieuwe 

Algemeen Secretaris in de gelegenheid te stellen op eigen wijze in vulling te geven 

aan deze doelstelling. 

 

 

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 worden gemaakt vanaf het moment dat het betreffende 

onderwerp 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 haar kernfuncties beter 

kan vervullen. 

 

De website van de Sociaal Economische Raad kan daarbij als instrument dienen 

voor de verbetering van de toegankelijkheid van de adviezen van de SER voor de 

gemeenschap.  
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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 2016 de toegankelijkheid van de inhoud van de 

adviezen voor de bevolking van Curaçao te verbeteren door ervoor te zorgen dat ten 

minste de essentie van de adviezen van de SER ook in het Papiaments en Engels 

beschikbaar is. 

Het 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 2016 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 vertegenwoordigt binnen 

de SER voldoende recht wordt gedaan. De SER is nog steeds voornemens om deze 

operationele doelstelling op korte termijn te realiseren en de resultaten hiervan op 

haar website te kunnen presenteren. 

 

 

Ad 4. Buitenlandse betrekkingen SER 

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, is SER Curaçao tevens een bestuurslid, dat de regio 

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied vertegenwoordigt.  

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 Latijns-

Amerika en het Caribisch gebied. Als bestuurslid wordt de SER, vertegenwoordigd 

door de Voorzitter en de Secretaris, geacht niet alleen de Algemene Vergaderingen, 

maar ook de bestuursvergaderingen (board meetings) of specifieke werkgroep-

bijeenkomsten die in verschillende delen van de wereld plaatsvinden bij te wonen. 

De toenmalig Algemeen Secretaris van SER Curaçao werd tijdens de Algemene 

vergadering in Moskou tevens benoemd als Vice-secretaris Generaal van AICESIS 

vertegenwoordigende de regio Latijns Amerika en het Caribisch gebied. 
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De Directeur/Secretaris SER/GOA heeft de SER vertegenwoordigd in een 

bestuursvergadering gehouden in februari 2016 in Madrid, Spanje.  

De Algemene Vergaderingen gehouden in Cotonou, Benin van 14 tot 16 september 

2016 is door de SER niet bijgewoond onder andere wegens het ontbreken van een 

Algemeen Secretaris. Ook andere vergaderingen zijn in 2016 niet bijgewoond. 

 

De SER betaalt jaarlijks aan AICESIS een contributie van tenminste 2.500 Euro, 

ten laste van de post 4377, Contributie & Lidmaatschappen. 

 

De SER is ook lid van de “Red de Consejos Economicos y Sociales de America 

Latina y el Caribe” (CESALC), die in 2013 is opgericht. De jaarlijkse conferentie van 

CESALC is in 2016 niet door de SER bijgewoond. CESALC heeft in 2016 geen 

lidmaatschapsgelden gevraagd aan haar leden. 

 

De reis- en verblijfskosten ten behoeve van de buitenlandse vergadering zijn ten 

laste gebracht van de post 10.02.02.4338, vergaderkosten en presentiegeld. 
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Tot Slot 
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Bijlage 1: Tabel van adviesverzoeken en advisering 

Onderwerp Adviesverzoek 

Ontvangen 

Advies 

vastgesteld 

Aantal 

vergaderingen 

Aantal 

dagen 

Ontwerplandsverordening ter 

wijziging van artikel14A van de 

Arbeidsgeschillenlandsverordening 

1946 

10 december 2015 17 juni 2016 5 190 

Ontwerplandsverordening fiscale 

faciliteiten historische binnenstad 

en monumenten 

29 december 2015 1 april 2016 4 94 

Ontwerp Algemene Lands-

verordening douane en accijnzen 

9 maart 2016 29 juli 2016 4 142 

Ontwerplandsverordening tot 

wijziging van de Successie-

belastingverordening 1908 

24 maart 2016 9 september 2016 4 169 

Ontwerplandsverordening tot 

wijziging van de Landsverordening 

Onroerendezaakbelasting 

12 mei 2016 9 september 2016 2 120 

Ontwerplandsbesluit, houdende 

algemene maatregelen, strekkende 

tot de instelling van een 

economische zone te Dokweg 

16 september 2016 14 december 2016 3 89 

Verzoek van de Orde van 7 oktober 2016 Geen advies 1 - 
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Advocaten tot verhoging en 

indexering vergoedingen kosteloze 

rechtskundige bijstand 

uitgebracht. 
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Bijlage 2: Overzicht in CGOA verband gesloten convenanten 

Onderwerp Datum ondertekening    

Convenant inzake de uitvoering 

van artikel23, tweede lid, van de 

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) 

21 januari 2016    

Convenant inzake het aangepaste 

document Handleiding 

Beoordeling- en Ontwikkelsysteem 

Overheid Curaçao, versie april 

2015 en het concept-landsbesluit 

Regeling Functioneringsgesprek-

ken met bijbehorende toelichting 

(zaaknummer 2013/10642). 

29 juli 2016    

Conventant inzake de prioritering 20 oktober 2016    
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van de te behandelen 

onderwerpen in het Centraal 

Georganiseerd Overleg in 

Ambtenarenzaken 

 


