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Voorwoord 
Het jaar 2017 kenmerkte zich, na een betrekkelijke rustige start in de eerste vijf maanden, door 
majeure organisatorische veranderingen bij de Sociaal-Economische Raad (SER) en bij het Centraal 
Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). Behalve op het gebied van huisvesting, 
personeel, financiën en ICT is een actief traject ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de 
adviesfunctie van de SER en is een nieuwe aanpak geïntroduceerd ter bevordering van de 
doeltreffendheid en resultaatgerichtheid van CGOA-vergaderingen. 
 
Met name in de tweede helft van 2017 is door het bureau secretariaatvoering SER/ROA/GOA, 
vanuit haar ondersteunende en faciliterende rol, geïnvesteerd in concrete en zichtbare innovatieve 
projecten en programma’s met als doel een betere dienstverlening te kunnen bieden – zowel 
inhoudelijk, juridisch, organisatorisch als logistiek – aan zowel de SER als advies- en overlegorgaan 
van ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen, als aan het CGOA als 
geïnstitutionaliseerd overlegplatform tussen regering en vertegenwoordigers van 
overheidswerknemers. 
 
Dankzij heldere en eenduidige afspraken met de uitvoeringsorganisatie wetgeving en juridische 
zaken (WJZ) van het ministerie van Algemene Zaken en de sector financieel beleid en 
begrotingsbeheer van het ministerie van Financiën konden die trajecten, met de zeer schaarse 
beschikbare (wetgevings)capaciteit en begrotingsmiddelen, met succes worden geïnitieerd en 
voortgezet. Een oprechte dank gaat daarom uit naar onze collega ambtenaren van de beide 
ministeries voor hun collegialiteit, betrokkenheid en inzet. 
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Ook zijn wij onze collega’s van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) zeer erkentelijk voor het 
feit dat zij begrotingsmiddelen beschikbaar hebben gesteld aan het bureau secretariaatvoering 
SER/ROA/GOA zodat een aanvang kon worden gemaakt met de hoognodige bouwkundige 
renovaties aan het SER/GOA-gebouw aan de Ansinghstraat. 
 
Op het inhoudelijke-juridische vlak heeft de SER met het ambtshalve uitbrengen van een uitvoerig, 
baanbrekend verkennend advies over het beleidsthema minimumlonen in oktober 2017 een 
waardevolle bijdrage geleverd aan het maatschappelijk debat over het onderwerp. De bevindingen 
en aanbevelingen in dat advies kregen veel media-aandacht en werden met beide handen 
aangegrepen door de regering om in haar beleidsvorming met betrekking tot het onderwerp 
‘minimumlonen’ zoveel mogelijk de door de SER aangereikte elementen te betrekken. De SER zal in 
2018 mogelijke acties van de regering in dat verband nauwlettend volgen. 
 
Voorafgaand aan dat adviestraject waren alle inspanningen erop gericht om een wetsvoorstel tot 
wijziging van de Landsverordening SER door de Staten goedgekeurd te krijgen. In augustus 2017 
was het zover en ging het parlement akkoord met de voorgestelde wetswijzigingen, waarvan als 
belangrijkste geldt dat de Staten als medewetgevend orgaan voortaan de SER rechtstreeks kunnen 
benaderen om te adviseren over relevante en actuele onderwerpen op sociaal-economisch terrein. 
 
Ook is de procedure om te komen tot een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende 
de vaststelling van een profielschets voor de voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de 
SER, in gang gezet. De SER verwacht dat het desbetreffende landsbesluit ieder moment zal worden 
afgekondigd en in werking treedt. 
 
De activiteiten in CGOA-verband kenmerkten zich in 2017 over het algemeen door een hoge graad 
van betrokkenheid en commitment van partijen bij het zoeken naar redelijke en evenwichtige 
oplossingen voor gesignaleerde uitdagingen ten aanzien van de algemene rechtstoestand van 
overheidsdienaren. Eén van de hoogtepunten was het tekenen in augustus 2017 van een convenant 
tussen de regering en de overheidsbonden met betrekking tot het sociaal plan van de 
strafgevangenis en het huis van bewaring (SDKK). 
 
Op het gebied van huisvesting kan worden vermeld dat het SER/CGOA-gebouw aan de 
Ansinghstraat intussen over een gerenoveerde, goed geoutilleerde vergaderzaal beschikt, voorzien 
van moderne audiovisuele apparatuur. Na een interne verbouwing zijn er nieuwe individuele 
kantoorruimtes bij gekomen voor de adviseurs die voorheen krap op één adviseurszaal zaten. 
 
Het personeelsbestand is gedurende 2017 uitgebreid met een nieuwe directeur/algemeen secretaris 
en een nieuwe senior adviseur (jurist), beiden ter vervanging van de in 2016 vanwege pensionering 
afgevloeide voormalige secretaris en jurist. De functies van documentalist en senior adviseur 
(algemeen econoom) zijn intussen ook ingevuld. 
Voor een overzicht van de volledige personeelsbezetting van het bureau secretariaatvoering 
SER/ROA/GOA wordt verwezen naar bijlage 2. 
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Het jaar 2017 stond verder in het teken van een nieuw gezicht van de SER. Er is een nieuw logo 
voor de SER ontworpen en de website van de SER is gemoderniseerd en voorzien van extra, 
gebruiksvriendelijker functionaliteiten. Dit alles onder het motto: ‘Met de blik naar buiten gericht’. 
 
De SER heeft de ambitie om zich meer naar buiten toe te profileren als onafhankelijk adviesorgaan 
van zowel regering als de Staten. In de tweede helft van 2017 kwam dat duidelijk tot uiting door de 
veelvuldige persberichten die de SER naar buiten bracht over haar activiteiten, zowel hier te lande 
als in het buitenland. 
 
Internationaal was de SER zeer actief en nam deel aan plenaire vergaderingen en conferenties van 
AICESIS, het internationale orgaan van SER’en, en van de International Labour Organization (ILO) 
in respectievelijk de Dominicaanse Republiek en Griekenland. 
 
Ook werden werkbezoeken afgelegd aan de SER’en van Aruba, Nederland en Luxemburg. 
 
In 2018 zullen de in gang gezette verbetertrajecten onverminderd worden voortgezet waarbij het 
accent zal worden gelegd op verdere capaciteitsversterking, kwaliteitsverbetering en het meer op 
eigen initiatief uitbrengen van adviezen aan regering en parlement. Uiteraard zal de SER zich actief 
blijven inzetten om snel en accuraat in te spelen op formele adviesaanvragen die van de beide 
organen binnenkomen. De SER hoopt daarmee een rol van belang te blijven spelen in het op 
onafhankelijke en deskundige wijze creëren van breed maatschappelijk draagvlak voor sociaal-
economisch beleid en in het verder versterken van het functioneren van de democratische 
rechtstaat. 
 
Dit jaar zal het CGOA haar tienjarig bestaan vieren. Ter gelegenheid daarvan zullen enkele 
activiteiten worden ontplooid om meer bekendheid te geven aan de werkzaamheden van het CGOA 
en de voorname plaats die dit unieke overleg- en dialoogplatform inneemt in ons staatsbestel. 
 
Tot slot kan worden opgemerkt dat het bureau secretariaatvoering SER/ROA/GOA voldoende 
geëquipeerd is om ook de nog in te stellen Raad voor de Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) te 
ondersteunen en te faciliteren. Een initiatiefontwerplandsverordening tot oprichting van de ROA – in 
hernieuwde vorm – is reeds in procedure gebracht. 
 
DE DIRECTEUR/ALGEMEEN SECRETARIS, 
 

 
 
DRS. R.J. HENRIQUEZ 
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Missie van de SER 
De Sociaal-Economische Raad wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en 

onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot 
onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-
economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op 
deze terreinen. 
 
De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed 
gedragen overeenstemming en steun in de samenleving. 
 
Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te 
bespreken. 
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Adviserende taak van de SER 
De SER heeft tot taak de regering en de Staten te adviseren over het te voeren sociaal-
economisch beleid, aangelegenheden van sociaal-economische aard en over belangrijke wetgeving 
op sociaal-economisch terrein. 
 
Richtinggevend bij de advisering door de SER is het hanteren van een breed welvaartsbegrip 
waarbij het niet alleen gaat om materiële vooruitgang, maar ook om aspecten van sociaal welzijn en 
een goede kwaliteit van de leefomgeving, kortom een duurzame ontwikkeling van de samenleving. 
 
Daarbij hanteert de SER bij de advisering een aantal doelstellingen: 
 
• een evenwichtige economische groei door middel van duurzame ontwikkeling 
• een verhoging van de werkgelegenheid dan wel een evenwichtige arbeidsontwikkeling en 

een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie 
• een evenwichtige betalingsbalans 
• een evenwichtige / redelijke inkomensverdeling 
 
De laatste jaren heeft de SER naast eerdergenoemde doelstellingen, bij de advisering ook rekening 
gehouden met doelstellingen zoals gezonde overheidsfinanciën, een houdbaar stelsel van sociale 
en oudedagsvoorziening en betaalbare en toegankelijke zorg. 
 
 
 
 

 
  



 

 
Jaarverslag 2017 9 

 
 

 

Platform, dialoog en consensus 
Eén van de belangrijkste functies van de SER is het creëren van maatschappelijk draagvlak voor 

sociaal-economisch beleid, verwoord in de adviezen van de SER aan de regering. 
  
Dat kan door in tripartiete vorm – werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en onafhankelijke 
leden – te discussiëren over beleid en beleidsvoornemens van de regering en daarover gevraagd en 
ongevraagd te adviseren. 
 

 
 
Diverse maatschappelijke organisaties krijgen ook een luisterend oor bij de SER; afhankelijk van het 
onderwerp ter advisering, worden deze organisaties op uitnodiging van de SER gevraagd hun 
deskundigheid in te brengen. 
 
Adviezen van de SER kunnen aldus bijdragen aan maatschappelijke consensus over diverse lokale 
onderwerpen op sociaal-economisch terrein waarbij het brede welvaartsbegrip richtinggevend is. 
Voor het creëren van draagvlak voor het te voeren beleid zijn solidariteit en de wil tot samenwerking 
van groot belang. 
 
Naast advisering rekent de SER het ook tot zijn taak om een platform te zijn waar relevante sociaal-
economische vragen worden besproken, soms als onderdeel van een adviestraject, soms juist ter 
verkenning en agendering van een onderwerp. 
 
De SER biedt sociale partners een platform, een forum, om overleg te voeren over zaken die 
werknemers en werkgevers aangaan. Met dit overleg kan een klimaat worden geschapen waarbij 
door sociale partners op basis van een gedeelde zienswijze wordt ingezet op duurzame sociale en 
economische ontwikkeling. 
 
Kort samengevat, streeft de SER naar een kwalitatieve bijdrage en draagvlak voor wat betreft 
overeenstemming (consensus) over sociaal-economische aangelegenheden waarbij welzijn en 
duurzaamheid belangrijke uitgangspunten zijn. 
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Vergaderingen en advisering 
 

Frequentie SER vergaderingen 
De eerste helft van 2017 kenmerkte zich door weinig voorbereidende en plenaire vergaderingen 
van de SER. Oorzaak hiervan is gelegen is het ontbreken van adviesverzoeken zijdens de regering, 
onder meer ten gevolge van de vele kabinetswisselingen in die periode met in totaal drie 
opeenvolgende kabinetten. Ook het plotselinge vertrek van de voormalige secretaris in oktober 2016 
en de uiteindelijke aanstelling van een nieuwe secretaris (pas) in juni 2017 speelde een rol bij de 
verminderde frequentie van de SER vergaderingen. 
 

 
 

Gemiddelde adviestermijn 
De SER is niet wettelijk gebonden aan een bepaalde adviestermijn. De SER hecht evenwel belang 
aan het uitbrengen van evenwichtige, goed onderbouwde en verantwoorde adviezen. Voor het 
uitbrengen van een advies is veelal grondig vooronderzoek nodig, hetgeen door de adviseurs 
staatsorganen bij het bureau secretariaatvoering gebeurt ter ondersteuning van de Raad. Afhankelijk 
van de aard en inhoud van het adviesverzoek neemt de advisering meer of minder tijd in beslag. 
 
In 2017 is de advisering veelal spoedig verlopen en varieerde van 5 dagen (in het geval van het 
spoed-adviesverzoek) tot 4,5 week. De gemiddelde adviseringstermijn bedroeg 2,5 week. De snelle 
advisering vergeleken met voorgaande jaren (waarin de gemiddelde adviseringstermijn 2,5-3 
maanden bedroeg), moet vooral toegeschreven worden aan de aard van de adviesverzoeken. 
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Het opstellen van het initiatief-advies met betrekking tot de minimumlonen heeft logischerwijze de 
nodige tijd gekost. Een grondige analyse van de problematiek was noodzakelijk en het verkrijgen 
van de juiste cijfermatige data en de daarop uitgevoerde berekeningen vergden behoorlijk wat tijd. 
 
 
Overzicht adviezen in 20171 
 
Datum 
ontvangst 
advies-
verzoek 

Onderwerp Aanvrager Behandeld in 
vergaderingen 
SER 

Vastgesteld 

     
1 maart 2017 Ontwerplandsbesluit h.a.m., 

strekkende tot de instelling van een 
economische zone te Parera (E-
Zone Amicorp) 
Zaaknr. 2015/059325 
Ref.nr. 028/2017-SER 

Minister van 
Econo-
mische 
Ontwikkeling 

31 maart 2017 
12 april 2017 

12 april 2017 
70/2017-SER 

20 juli 2017 Ontwerplandsverordening tot 
wijziging van de Landsverordening 
op de winstbelasting 1940 en de 
Algemene landsverordening 
Landsbelastingen 
Zaaknr. 2017/010198 
Ref.nr. 122/2017 SER 

Raad van 
Ministers 

18 augustus 2017 
25 augustus 2017 
1 september 2017 

1 september 2017 
160/2017-SER 

7 september 
2017 

Ontwerplandsbesluit h.a.m., ter 
uitvoering van artikel 13, tweede lid, 
van de landsverordening 
minimumlonen 
Zaaknr. 2017/028779  
Ref.nr. 164/2017-SER 

Raad van 
Ministers 

4 oktober 2017 4 oktober 2017 
172/2017-SER 
 

15 december 
2017 

Concept ministeriële regeling met 
algemene werking (m.r.a.w.) 
regelende de indexering van het 
minimumloon per 1 januari 2018 
met 1,2% 
Zaaknr. 2017/043176 
Ref.nr. 194/2017-SER 

Raad van 
Ministers 

20 december 2017 20 december 2017 
196/2017-SER 
 

     
NVT Initiatief-advies inzake een 

verkenning van het beleidsthema 
‘Minimumlonen’. 

NVT 18 augustus 2017 
25 augustus 2017 
1 september 2017 
15 september 2017 
4 oktober 2017 

4 oktober 2017 
173/2017-SER 

 

                                                           
1 Zie bijlage 1 voor adviesverzoeken en advisering in voorgaande jaren. 
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Inhoudelijke toelichting SER adviezen 2017 
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Ontwerplandsbesluit h.a.m., strekkende tot de instelling van een economische 
zone te Parera (E-Zone Amicorp) (ref.nr. 70/2017-SER) 

De Landsverordening economische zones 2000 beoogt de economie van Curaçao een impuls te 
geven door middel van het instellen van verschillende E-zones. 
De SER adviseerde positief met betrekking tot de instelling van de E-zone Amicorp, maar 
veroorloofde zich enkele opmerkingen te maken met betrekking tot de instelling van E-zones in het 
algemeen en met betrekking tot de instelling van de E-zone Amicorp in het bijzonder. 
 
De SER was van oordeel dat E-zones een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de economische 
ontwikkeling van Curaçao, vooral in de vorm van de instroom van deviezen en in de vorm van 
afdracht van belasting over de winst. Om te weten of er inderdaad sprake is van een belangrijke 
bijdrage aan de economie door ondernemingen toegelaten tot een E-zone, is het van belang om 
deze bijdrage aan de economie te meten. 
De SER drong aan op een jaarlijkse openbaarmaking van de totale bijdrage aan de economie van 
de totaliteit van bedrijven gevestigd in de verschillende E-zones door het Ministerie van 
Economische Zaken. 
 
Daarbij was de SER van mening dat benchmarking met jurisdicties, die eveneens fiscale faciliteiten 
voor internationale distributie van goederen of dienstverlening aanbieden, inzicht kan bieden in de 
concurrentiepositie van Curaçao op het gebied van E-zones. 
 
De SER heeft in recente adviezen met betrekking tot de instelling van een E-zone ook voorgesteld 
om aan de ondernemingen die toegelaten worden tot een E-zone, concrete eisen te stellen aan hun 
minimale bijdrage in reële zin aan de economie van Curaçao. In het kader van het aanscherpen van 
deze eisen, is door de regering in de nota van toelichting van het Landsbesluit instelling E-zone 
Mahuma gesteld, dat de regering voornemens is om de Landsverordening economische zones 2000 
hiertoe te wijzigen.  
 
De SER constateerde dat tot op heden geen voorstellen tot wijziging van de Landsverordening 
economische zones 2000 met betrekking tot concrete eisen voor ondernemingen, betreffende de 
minimale bijdrage aan de economie van Curaçao, om toegelaten te worden tot een E-zone, bekend 
zijn gemaakt. 
De SER drong er derhalve bij de regering op aan om de voorgenomen aanscherping van de 
toelatingseisen opgenomen in artikel 3, tweede lid, van de Landsverordening economische zones 
2000 alsnog te doen geschieden. 
 
De SER heeft voorts geconstateerd dat de doorlooptijd van aanvragen tot instelling van een e-zone 
in het algemeen lang is. De SER was van mening dat, ter bevordering van het investeringsklimaat, 
de doorlooptijd van een aanvraag tot aan de afgifte van de vergunningen redelijk moet zijn. 
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De SER gaf de regering in overweging om bij de beoordeling van een aanvraag tot instelling van 
een locatie als economische zone en aanwijzing van een E-zone beheerder een behandeltermijn 
van maximaal 90 dagen te hanteren. 
 
Tevens gaf de SER de regering in overweging om de indiening van stukken te vergemakkelijken 
door dit ook op digitale wijze mogelijk te maken en de eis tot het indienen van meervoudige kopieën 
te laten vervallen. 
 
 
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de 
winstbelasting 1940 en de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ref.nr. 
160/2017-SER) 

De ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en 
de Algemene landsverordening Landsbelastingen strekt tot het opnemen van nieuwe 
gestandaardiseerde documentatieverplichtingen voor multinationale groepen over de 
verrekenprijzen die door de multinationale groepen binnen het concern worden gehanteerd. 
 
Met deze nieuwe documentatieverplichtingen implementeert Curaçao de uitkomst van actiepunt 13 
van het project ’Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS Project) van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) / Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD), welke heeft geleid tot het opstellen van richtlijnen betreffende een 
nieuwe standaard aangaande verrekenprijzen, de zogenaamde ’Transfer Pricing Guidelines’. 
 
De SER veroorloofde zich de volgende opmerkingen te maken met betrekking tot dat wetsvoorstel. 
 
In de overwegingen van de onderhavige ontwerplandsverordening is opgenomen dat de huidige 
wetswijziging bijdraagt aan de verdere profilering van het internationaal financieel centrum in 
Curaçao.  
 
De SER gaf aan eens te zijn met de stelling dat verdere profilering van Curaçao als internationaal 
financieel centrum een belangrijke bijdrage kan leveren aan de economische ontwikkeling van het 
land. De SER achtte het nochtans van belang dat bij de implementatie van (fiscale) maatregelen 
berekeningen worden uitgevoerd, op basis waarvan duidelijk wordt wat de verwachtingen zijn ten 
aanzien van het investeringsklimaat en de hieruit voortvloeiende belastinginkomsten of andere 
bijdragen aan de economische ontwikkeling van Curaçao. De SER is zich ervan bewust dat de 
berekeningen niet altijd met harde cijfers onderbouwd kunnen worden, maar gaf als mening dat op 
zijn minst op basis van gevalideerde assumpties ramingen kunnen worden opgesteld. 
 
De SER achtte het een goede zaak dat Curaçao lid is van het Inclusive Framework en als gevolg 
daarvan zich gecommitteerd heeft aan de uitvoering van vier actiepunten van het BEPS pakket. 
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De SER stelde verder vast dat in het wetsvoorstel uitsluitend uitvoering wordt gegeven aan één van 
de actiepunten van het BEPS pakket, te weten actiepunt 13, de zogenaamde Country-by-Country 
Reporting (CbC); in het wetsvoorstel aangeduid als de Landen-rapportage, dat betrekking heeft op 
nieuwe gestandaardiseerde documentatieverplichtingen, opgenomen voor multinationale groepen 
over de verrekenprijzen die zij binnen het concern hanteren. 
 
De SER oordeelde dat een incrementele uitvoering van het BEPS pakket kan leiden tot 
versnipperde wetgeving en een vertraagde uitvoering van de actiepunten uit het BEPS pakket. De 
SER achtte, met het oog op de gewenste status van Curaçao als internationaal financieel centrum 
dat voldoet aan de internationale standaarden, het niet onwenselijk indien wordt overgegaan tot 
uitvoering van het BEPS pakket, waarbij prioriteit wordt gegeven aan die actiepunten die voor 
Curaçao het meest van belang zijn. 
 
De SER achtte het voorts van belang dat, met het oog op de gewijzigde internationale fiscale 
wetgeving, nationale wetgeving wordt ontworpen die voldoet aan de internationale normen, maar die 
tegelijkertijd de mogelijkheid biedt om bepaalde sectoren, waarvan redelijkerwijs mag worden 
aangenomen dat deze economische groeipotentie hebben en of inkomsten genereren ten behoeve 
van de staatskas, te bevoordelen via fiscale regimes. 
 
Met het oog daarop was het advies van de SER aan de regering om, in overleg met de sector, tijdig 
een aanvang te maken met de noodzakelijke herziening van de huidige belastingwetgeving ter 
borging van een houdbaar fiscaal regime. 
 
De SER adviseerde de regering om de landsverordening in werking te laten treden op een dusdanig 
tijdstip dat bedrijven de gelegenheid hebben om zich gedegen voor te bereiden op de 
rapportageverplichting. 
 
 
Ontwerplandsbesluit h.a.m., ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de 
landsverordening minimumlonen (ref.nr. 172/2017-SER) 

Het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 

13, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110) strekt tot het 
permanent maken van de tijdelijke verhoging van het minimumuurloon per 1 januari 2017. Die 
tijdelijke verhoging is ingegaan per 1 januari 2017 op basis van de Ministeriële regeling met 
algemene werking  van de negende augustus 2016 ter uitvoering van artikel 9, zevende lid, van de 
Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110). 
 
Door  middel  van  deze  Ministeriële  regeling  met  algemene  werking  (hierna:  de  MR)  is  
het minimumuurloon per 1 januari 2017 tijdelijk verhoogd van NAf 8,20 naar NAf 9,00. Deze MR 
verloopt per 31 december 2017. De regering heeft het voornemen om de tijdelijke verhoging 
permanent te maken door middel van voorliggend ontwerplandsbesluit. 
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De SER veroorloofde zich de volgende opmerkingen te maken met betrekking tot het 
ontwerplandsbesluit. 
 
De SER gaf als aanbeveling aan de regering aan om de praktische gevolgen van artikel 9, zevende 
lid, van de Landsverordening minimumlonen te herevalueren en om zo nodig een wetswijziging 
door te voeren die het systeem van 'checks and balances' herstelt, daarbij expliciet rekening 
houdende met het zorgvuldigheidsbeginsel. 
 
Voorts achtte de SER het van belang en noodzakelijk indien de regering een inventarisatie 
maakt van alle andere terreinen waarop er door de overgang van bevoegdheden per de 
transitiedatum van '10-10-10' van het bestuurscollege naar individuele ministers, een 
onwenselijke inperking is ontstaan van de uitvoering door staatsorganen van hun controlerende 
c.q. adviserende taken. Per geval dient vervolgens overwogen te worden of het wenselijk en 
noodzakelijk wordt geacht om daarvoor wetswijzigingen door te voeren. 
 
 
Concept ministeriële regeling met algemene werking (m.r.a.w.) regelende de 
indexering van het minimumloon per 1 januari 2018 met 1,2% (ref.nr. 196/2017-
SER) 

De ontwerp-ministeriële regeling, met algemene werking, houdende toepassing van artikel 13, 
eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110) strekt tot het indexeren van 
het minimumuurloon per 1 januari 2018. 
In de ontwerp-ministeriële regeling, met algemene werking, is in artikel 2 opgenomen dat de Minister 
van SOAW besloten heeft om met ingang van 1 januari 2018 het minimumuurloon te indexeren met 
1,2 procent. 
 
De SER veroorloofde zich de volgende opmerkingen te maken met betrekking tot de ontwerp-
ministeriële regeling, met algemene werking: 
 
Het voorgenomen besluit om het minimumuurloon, in overeenstemming met de ontwikkeling van het 
twaalfmaands gemiddelde consumentenprijsindexcijfer tussen augustus 2016 en augustus 2017, per 
1 januari 2018 te indexeren met 1,2 procent van NAf. 9,00 naar NAf. 9,11, stuitte in beginsel niet op 
bezwaar zijdens een meerderheid van de SER, ondanks het feit dat de economie van Curaçao zich 
thans in een laagconjunctuur bevindt. 
 
Een minderheid van de SER, een lid van de werkgeversvertegenwoordiging, bracht naar voren 
bezwaar te hebben tegen de indexering vanwege de negatieve effecten die de verhoging zal hebben 
op de Curaçaose economie. Daarnaast stelde het desbetreffende lid dat het doel van de indexering 
volgens de minister is het behoud van koopkracht. Het lid was van oordeel dat de koopkracht reeds 
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vooruit is gegaan met de autonome verhoging van het minimumloon van NAf. 8,20 naar NAf. 9,00 in 
2017. 
 
De SER oordeelde dat bij de voorgenomen indexering van het minimumloon met ingang van 1 
januari 2018 de correcte indexeringsmethodiek is gehanteerd. In eerdere adviezen van de SER is 
telkenmale aangedrongen op het hanteren van de stijging van het twaalfmaands gemiddelde 
consumentenprijsindexcijfer bij het bepalen van de hoogte van de indexatie van het minimumuurloon 
per 1 januari van het volgende jaar, omdat daarmee een goed beeld wordt weergegeven van de 
lange termijn prijsontwikkeling. Consistentie en uniformiteit in het toepassen van deze 
indexeringsmethode in de toekomst achtte de SER geboden. 
 
De SER kon zich voorts verenigen met het beleidsstandpunt zoals geformuleerd in het bij de 
ontwerp-ministeriële regeling, met algemene werking, gevoegde advies van de beleidsdirectie van 
het ministerie van Financiën d.d. 29 november 2017 (zaaknummer 2017/043176) dat het verhogen 
van de minimumlonen gepaard dient te gaan met een verhoging van de arbeidsproductiviteit. 
Hierdoor zal er geen sprake zijn van reële loonkosten-verhoging. 
 
Voor aanvullende op- en aanmerkingen ten aanzien van de aan de onderhavige ontwerp-
ministeriële regeling, met algemene werking, ten grondslag liggende overwegingen, wordt verwezen 
naar het op 4 oktober 2017, op grond van artikel 3, tweede lid, van de Landsverordening Sociaal-
Economische Raad (P.B. 2017, no. 70) uitgebrachte initiatiefadvies van de SER inzake een 
verkenning van het beleidsthema minimumlonen (ref.nr. 173/2017-SER). 
 
 

             
 
 
Initiatief advies minimumloon (ref.nr. 173/2017-SER)  

De SER heeft in het jaar 2015, onder verwijzing naar eerdere adviezen met betrekking tot de 
indexatie van het minimumloon, gesteld dat zij over zou gaan tot het uitbrengen van een 
initiatiefadvies aan de regering en de Staten over het onderwerp minimumlonen. Aanleiding hiervoor 
was de noodzaak voor een gedegen en brede sociaal-economische analyse van het beleidsgebied, 
waarbij het volledige spectrum aan maatschappelijke en economische consequenties dienen te 
worden betrokken. 
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In dit kader heeft de SER de commissie minimumlonen ingesteld om uit eigen beweging te komen 
met een uitgebreid initiatiefadvies. De commissie was samengesteld uit de drie partijen, 
vertegenwoordigd in de SER. Tevens was een lid van de toenmalige jongeren SER 
vertegenwoordigd in de commissie.  
De commissie minimumlonen werd ondersteund door twee (senior) adviseurs staatsorganen, 
werkzaam bij het bureau secretariaatvoering. 
 
In 2017 kwam de commissie één keer bij elkaar op 8 september 2017. Overige beraadslagingen 
omtrent het thema werden in diverse voorbereidende vergaderingen van de SER gevoerd. 
 
Het resultaat is een adviesdocument inzake een verkenning van het beleidsthema minimumlonen. 
Dit initiatiefadvies bevat een analyse vanuit zeven invalshoeken van het beleidsgebied 
minimumloon. Per invalshoek is op basis van gepresenteerde empirische data een betekenis van de 
onderzoeksresultaten gehecht aan het minimumloon en is gekeken naar de bijdrage daarvan aan de 
vorming van beleid inzake minimumloon. 
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Internationale contacten 
Met het oog op de versterking van de adviesfunctie van de SER’en van de Caribische landen van 
het Koninkrijk zijn – op initiatief van SER Curaçao - werkbezoeken afgelegd om nieuwe contacten 
aan te boren en de reeds bestaande contacten te bestendigen.  
 
 
Aruba op bezoek (14 september 2017) 

De Secretaris van de SER van Aruba heeft op 14 september 2017 een kort werkbezoek gebracht 
aan SER Curaçao. Het doel daarvan was allereerst het bestendigen van de gelegde contacten, het 
uitwisselen van best practices en ook het bespreken van de contouren van een gezamenlijk 
werkbezoek aan de SER’en van Nederland en Luxemburg. Het was de bedoeling dat SER Sint 
Maarten ook zou deelnemen aan dit werkbezoek, maar dat kon door hieronder genoemde redenen 
geen doorgang vinden. 
Tijdens het gesprek is op diverse terreinen met elkaar van gedachten gewisseld, waaronder de 
kwantiteit van uitgebrachte door de regering gevraagde adviezen en de uitgebrachte ongevraagde 
adviezen. De formatie qua aantal fte’s en de aanwezige expertise binnen de secretariaten is ook aan 
de orde geweest. Kortom, zowel successen als uitdagingen van de beide organisaties zijn met 
elkaar gedeeld. Uiteraard is ook van gedachten gewisseld over de contouren van het voorgenomen 
gezamenlijk werkbezoek aan de SER’en van Nederland en Luxemburg en andere relevante 
instanties zoals de Nederlandse Planbureaus en de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR). 
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Werkbezoek aan Nederland (8-18 oktober 2017) 

Door orkaan Irma die flink heeft huisgehouden op Sint Maarten heeft SER SXM niet aan dit 
gezamenlijk werkbezoek kunnen deelnemen. Om het doel van de versterking en verbetering van de 
adviesfunctie van de Caribische landen van het Koninkrijk te bereiken is afgesproken dat SER SXM 
op afstand input zou leveren aan het programma en dat de ontvangen informatie (inclusief 
contactgegevens van de bezochte organisaties) met hen wordt gedeeld. 
Tot de bezochte organisaties behoorden in Nederland, naast SER Nederland, met name de diverse 
planbureaus (het Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de 
Leefomgeving). SER Nederland maakt bij het uitvoeren van zijn adviseringstaak gebruik van door 
deze onafhankelijke instanties verwerkte data en statistieken. 
Ook vermeldenswaard zijn het bezoek aan de Stichting Maatschappij en Onderneming, die zich richt 
op belangrijke thema’s als innovatie en ondernemerschap, zorg en welzijn, duurzaamheid en 
arbeidsmarkt, aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, en aan het Instituut voor 
Caribisch Belastingrecht. 
Uitgangspunt was de door hen gebruikte methodes, technieken en aanpak te bespreken om daar 
eventueel bij de eigen advisering rekening mee te houden. Daarbij zijn contacten gelegd dan wel 
bestendigd met collega’s bij SER Nederland en de genoemde organisaties opdat in de toekomst van 
gedachten kan worden gewisseld over voor de dagelijkse SER adviespraktijk relevante 
onderwerpen. 
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Werkbezoek aan SER Luxemburg (12 oktober 2017) 

Het bezoek aan SER Luxemburg stond in het teken van een tijdens de Conferentie in de 
Dominicaanse Republiek herhaaldelijk als best practice aangehaalde aanpak van het advies van 
SER Luxemburg in samenwerking met het Conseil Supérieur pour le Développement Durable 
(CSDD) ten aanzien van het thema ‘Welzijn’. Daarbij heeft Luxemburg op een innovatieve wijze 
indicatoren ontwikkeld ten behoeve van een meetinstrument: ‘PIBien-être’ om het niveau van welzijn 
te meten, hierbij ondersteund door het Luxemburgse Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 

 
 

 
Toespraak directeur/algemeen secretaris SER Curaçao ter gelegenheid van 
dertigjarig bestaan SER Aruba (20 oktober 2017) 

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van SER Aruba werd de directeur/algemeen secretaris 

van SER Curaçao uitgenodigd om een voordracht te houden. De viering stond in het teken van de 
ingebruikname van een nieuwe vergaderzaal en het lanceren van de nieuwe website van de 
Arubaanse SER. 
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AICESIS vergaderingen/conferenties 

De International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions (AICESIS), 
de internationale organisatie van SER’en, is een belangrijke partner van SER Curaçao. In dit 
internationale forum wordt met elkaar van gedachten gewisseld over best practices. Immers de 
diverse conferenties en vergaderingen die AICESIS geregeld organiseert, bieden uitstekende fora 
om contacten met personen, betrokken bij de diverse SER’en te leggen, en ook om inhoudelijk in te 
gaan op actuele internationale sociaal-economische thema’s.  
Daarnaast biedt AICESIS de mogelijkheid om ook regionale platforms te vormen om met SER’en in 
de regionaal verband (Latijns-Amerika en het Caribisch gebied), op te trekken. 
AICESIS heeft een website die regelmatig geüpdatet wordt met actuele informatie over haar 
activiteiten: www.aicesis.org 
 
 
XVIde Algemene Vergadering van de AICESIS te Dominicaanse Republiek van 6-8 
september 2017 

Centrale thema van deze algemene vergadering was “The role of ESCs – SIs in the fight against 

poverty-related inequalities”. Parallel aan de plenaire besprekingen heeft SER Curaçao gelobbyd 
voor een positie binnen het bestuur. Dat is ook gerealiseerd. In het AICESIS-bestuur is de 
Caribische en Latijns-Amerikaanse regio vertegenwoordigd door Curaçao, de Dominicaanse 
Republiek en Brazilië. Tevens werd SER Curaçao gekozen tot Deputy Secretary-General voor 
Latijns-Amerika en het Caraibisch gebied van 2017-2019. 
 
De nieuwe AICESIS-voorzitter (Roemenië) stelde het thema: “The impact of the digital revolution on 
the future of mankind” voor, maar gaf aan dat met het eerder gekozen thema genoeg stof voor 
verder onderzoek over was en dat dit wellicht parallel kon gebeuren. 
 

 
  

http://www.aicesis.org/
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ILO, AICESIS en OKE (SER Griekenland): ’International Conference: Social 
Dialogue and the Future of Work’ op 23-24 november 2017 te Griekenland  

De deelname van SER Curaçao aan deze conferentie moet met name gezien worden als 

vertegenwoordiger van de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio. Immers Curaçao fungeert sinds 
de laatste Algemene Vergadering als Deputy-Secretary General voor de Latijns-Amerikaanse en 
Caribische regio. Aangezien géén van de SER’en uit de regio aan deze conferentie kon deelnemen, 
nam Curaçao het op zich om dat wel te doen. 
Ter voorbereiding op deelname aan deze conferentie is de regio gevraagd over het onderwerp 
‘Sociale Dialoog en de Toekomst van Werk’ een gezamenlijke presentatie voor te bereiden. 
Tijdens de conferentie verkondigde SER Curaçao het gezamenlijke standpunt van de SER’en uit de 
regio met betrekking tot dat thema. 
 

 
 
  



 

 
Jaarverslag 2017 24 

 
 

 

Financiën 
 

Met betrekking tot de begroting van de SER, die beheerd wordt door het bureau 
secretariaatvoering SER/ROA/GOA, kan worden gesteld dat in de tweede helft van 2017 diverse 
overhevelingen (af- en overschrijvingen) moesten plaatsvinden in verband met onder meer: 
 
• de externe werving en selectie van een senior adviseur staatsorganen met als specialisatie 

algemene economie 
 
• het tijdelijk inhuren van een econoom vooruitlopend op de voltooiing van de werving en 

selectie van een nieuwe algemeen econoom 
 
• het volgen van opleidingen en trainingen door de senior adviseurs, te weten: 

- Skirbi Papiamentu 
- ‘Werken vanuit je kern’ 
- Masterclass wetgeving 
- Masterclass Good Corporate governance 
- Beleidskunde & politicologie 
- Masterclass praktisch recht 
- Online leertraject Koninkrijkszaken 
- Workshop ‘succesvol toezicht’ 
- Workshop ‘protocol’ 
- International Wintercourse bij de Latin-American Institute for Geopolitical Studies 
- The Deregulation of Integrity 
- Live2Lead Seminar van John Maxwell 

 
• het laten ontwerpen van een nieuw logo en een nieuwe website voor de SER 
 
• actieve deelname aan internationale conferenties (Aicesis/ ILO/ OKE) door de 

directeur/algemeen secretaris en een senior adviseur van het bureau secretariaatvoering 
 
• werkbezoek aan Nederland en Luxemburg door de adviseurs 
 
• uitbreiding van het pand en inrichting nieuwe vergaderzaal 
 
• herinrichting huidige kantoorruimtes 
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Onderstaande tabel bevat een gedetailleerd overzicht van het oorspronkelijke budget zoals 
goedgekeurd door de Staten voor de activiteiten van de SER voor het dienstjaar 2017 (eerste 
kolom), gevolgd door de begrotingswijzigingen die werden doorgevoerd (tweede kolom), met in het 
laatste kolom het restantbudget waarmee het dienstjaar 2017 is afgesloten. 
 
 

Bedragen zijn in NAf. Oorspronkelijk budget Begrotingswijziging 
Saldo per 31 
december 20172 

Inhuur van Personeel 7.400 (200) 2.437,81 
Kosten vertaling & 
vertolking 9.000 (9.000) 0 
Stagiaires, vrijwilligers 
& vakantiejobs 

 
1.500 375 

Werving personeel 2.000 17.500 79,74 
Uitzending & 
deachering 10.000 -10.000 0 
Opleiding & Training 30.000 (7.697) 2.804,76 
Kleding & uitrusting 800 

 
50 

Vervoer 
 

3.500 104,62 
Vergaderkosten & 
Presentiegeld 144.500 (79.500) 1.986,28 
Representatie & 
voorlichting 17.500 44.800 28.201,99 
Vervoer, Reis- en 
Verblijfkosten 25.000 11.500 267,04 
Huur Gebouwen en 
Terreinen 133.800 19.000 5.754,55 
Onderhoud 
Gebouwen & 
Terreinen 7.000 54.800 28.298,79 
Verbruik 
Nutsvoorzieningen 42.000 

 
8.994,19 

Onderhoud Duurzame 
Roerende Goedere 4.000 7.200 (3.026,26) 
Overig huisvesting 2.500 3.000 1.355 
Huur & lease 
kantooruitrusting 12.000 

 
106,80 

Onderhoud 
kantooruitrusting 18.000 3.000 10.498,58 

                                                           
2 Een deel van dit saldo is in 2017 verplicht. 
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Bedragen zijn in NAf. Oorspronkelijk budget Begrotingswijziging 
Saldo per 31 
december 2017 

Kleine 
Inventarisgoederen 10.000 37.697 10.780,48 
Telefoon & Faxkosten 15.000 

 
3.126,95 

Porto & vrachtkosten 500 
 

500 
Abonnementen & 
lectuur 9.000 (3.000) 1.358,46 
Contributies & 
lidmaatschappen 7.500  2.589,97 
Publieke voorlichting 11.500 

 
4.629,08 

Advieskosten 50.000 (50.000) 0 
Huur & lease 
vervoermiddelen 13.500 (11.975) 1.525 
Onderhoud voertuigen 2.700 

 
2.279,02 

Verbruik benzine & 
olie 

 
4.500 2.551,34 

Verzekering & 
belasting Op. vervoer 3.500 

 
1.067,22 

Overig uitbesteed 
werk 

 
88.375 247,50 

Andere specifieke 
goederen & diensten 300 

 
300 

Bijdr. & subsidies non-
profit instellingen 600.000 -100.000 0 
Kantoorinrichting 10.000 15.000 0,80 
Kantoorapparatuur 15.000 12.000 0.66 
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Samenstelling van de SER (2017) 
  Naam 

    Onafhankelijk 

LED
EN

 

1 Dhr. mr.  W.J. Meriaan 

2 Dhr. C.I. Rojer MBA 

3 Dhr. drs. R. Maduro 

  Werkgeversvertegenwoordigers 

4 Dhr. mr. J.H. Jacobs 

5 Dhr. J. Kusters 

6 Vacature 

  Werknemersvertegenwoordigers 

7 Dhr. H. Mongen 

8 Dhr. P.A. Cova 

9 Vacature 

  Naam 

    Onafhankelijk 

PLV-LED
EN

 

1 Mw. mr. K. de l'Isle 

2 Dhr. Ir. S.W. Coutinho MBA 

3 Vacature 

  Werkgeversvertegenwoordigers 

4 Dhr. drs. R.F.M. Thuis 

5 Dhr. drs. R.P.J. Lieuw 

6 Vacature 

  Werknemersvertegenwoordigers 

7  Dhr. J.P. Zimmerman 

8 Dhr. R.G. Ilario 

9 Vacature 
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OVER HET CGOA 
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Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken 
Het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken heeft als juridische basis 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 (P.B. 2008, no. 70). 
 
Volgens artikel 4, eerste lid, van de Landsverordening  Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken 
wordt overleg gevoerd inzake alle aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand 
van ambtenaren, met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal 
worden gevoerd. 
 
Het CGOA bestaat uit de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening in vertegenwoordiging 
van de Regering en de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) en staat onder leiding van een 
onafhankelijke voorzitter. 
 
Het CGOA vergadert in principe één keer per maand op de derde donderdag van de maand. 
Indien wenselijk kunnen onderwerpen worden voorbereid of besluiten nader uitgewerkt door 
werkgroepen die door het CGOA worden ingesteld. 
 
In artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, is 
opgenomen dat indien het wenselijk blijkt over de aangelegenheden, bedoeld in artikel 4, eerste lid, 
voorbereidende besprekingen te voeren of in het overleg genomen besluiten uit te werken, 
geschiedt deze voorbereiding of uitwerking door werkgroepen die door het CGOA worden ingesteld. 
In het jaar 2017 waren er geen werkgroepen ingesteld, wel hebben beide partijen kenbaar gemaakt 
in de toekomst meer gebruik te willen maken van werkgroepen ter voorbereiding van te behandelen 
onderwerpen of ter nadere uitwerking van in het overleg genomen besluiten. 
 
 

Centrale Commissie van Vakbonden 
De CCvV bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties die als representatief zijn 
aangemerkt. 
In de CCvV hebben 5 representatieve organisaties zitting, met elk 3 vertegenwoordigers. De 
vertegenwoordigers hebben ook hun plaatsvervangers. 
Deze representatieve organisaties zijn: 
- Algemene Bond van Overheid en overige personeel (ABVO); 
- Nationaal Algemene Politie Bond (NAPB); 
- Sindikato Trahadornan di Aduana i Fiskalía (STrAF); 
- Sindikato Ambtenarnan di Polis i Kadena Hudisial (SAP);  
- Sindikato di Trahado den Edukashon na Kòrsou (SITEK). 
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De CCvV vergadert in principe één keer per maand op de eerste donderdag van de maand. 
Iedere representatieve organisatie van de CCvV neemt het voorzitterschap (voorzitter én 
plaatsvervangend voorzitter) bij toerbeurt voor een periode van één jaar waar. 
Indien nodig kan de CCvV ook commissies instellen om bepaalde onderwerpen nader uit te werken 
ten behoeve van het opstellen van hun standpunt in het CGOA. 
De ondersteuning van het CGOA en de CCvV geschiedt door het bureau secretariaatvoering 
SER/ROA/GOA. 
 
 

 
 
 

Werkwijze van het CGOA 
De Minister legt, door tussenkomst van de voorzitter, voorstellen voor regelgeving, beleidsnota’s of 
anderszins vastgelegde voornemens, voor ten behoeve van het overleg in het CGOA. 
De CCvV kan tevens, door tussenkomst van de voorzitter, voorstellen voorleggen aan de Minister. 
 
De Minister (lees: de Regering) zal niet beslissen over voorstellen betreffende aangelegenheden 
van algemeen belang voor de rechtstoestand van ambtenaren, dan nadat partijen overleg hebben 
gevoerd. Een voorstel tot invoering of wijziging van een regeling met rechten en verplichtingen van 
individuele ambtenaren wordt slechts uitgevoerd, indien daarover overeenstemming bestaat tussen 
partijen van het CGOA.  
Het resultaat van het overleg wordt neergelegd in een door de partijen en de voorzitter ondertekend 
convenant. 
 
In het rapportagejaar hebben partijen één convenant getekend. Wel was het zo dat één van de 
partijen veel aandacht heeft besteed aan de niet nakoming van een zestal convenanten die sinds 
2014 zijn getekend. 
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De Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken biedt tevens de mogelijkheid om 
een Sectoraal Georganiseerd Overleg te institueren. In het Sectoraal Georganiseerd Overleg wordt 
overleg gevoerd tussen de Centrale Commissie enerzijds en de Minister die verantwoordelijk is voor 
het beleid in die sector anderzijds. Men kan hierbij denken aan een Sectoraal Georganiseerd 
Overleg voor Justitie of voor Onderwijs. 
 
In het kader van het Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken bestaat, in afwijking van 
het bepaalde in artikel 3, eerste lid, de Centrale Commissie alleen uit de vertegenwoordigers van de 
als representatief aangemerkte organisaties die specifiek tot doel hebben het behartigen van de 
belangen van de ambtenaren die in de desbetreffende sector werkzaam zijn. 
 
Om het belang van een Sectoraal Overleg in Ambtenarenzaken te illustreren wordt in casu 
verwezen naar de (hevige) discussies die hebben plaatsgevonden over het bekrachtigen van het 
onderwijsconvenant arbeidsomstandigheden binnen het CGOA. Tenslotte hebben SITEK en de 
Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) besloten om bilateraal het één en 
ander met elkaar te bespreken en af te handelen. 
 
Er is een Advies- en arbitragecommissie. Taak van de Advies- en arbitragecommissie is te 
adviseren dan wel een bindende uitspraak te doen inzake geschillen tussen partijen. 
Er bestaat een geschil indien partijen niet tot een overeenstemming kunnen komen. 
Overeenstemming tussen partijen is vereist voor onderwerping van een geschil aan de Advies- en 
Arbitragecommissie. 
In dit kader is het belangrijk om te vermelden dat er in het CGOA veel discussie is geweest tussen 
partijen over het onderwerp “allocatie van personeelskosten”, namelijk of dit wel of geen onderwerp 
is voor overleg binnen het CGOA. Er is een geschil opgetreden aangezien de CCvV van oordeel 
was dat voornoemd onderwerp wel in het CGOA behandeld moet worden en de Minister het 
tegendeel stelde. De CCvV heeft ertoe besloten om de Advies- en arbitragecommissie door 
tussenkomst van de voorzitter van het CGOA te benaderen om een uitspraak te doen ter zake.  
Gezien het feit dat de voorzitter en de leden van de Advies- en arbitragecommissie nog niet bij 
landsbesluit benoemd waren, heeft de Advies- en arbitragecommissie geen uitspraak kunnen doen. 
De Minister heeft besloten om de Raad van Advies te benaderen voor advies. De Raad van Advies 
heeft op 19 december 2017 haar advies (RvA no. RA/28-17-DIV) aan de regering uitgebracht. 
 
In onderstaande tabel is een overzicht van het aantal vergaderingen per organisatie opgenomen. 
 

Organisatie Aantal vergaderingen 2017 
GOA 13 
CCvV 28 
Advies- en arbitragecommissie Geen  
Commissies 3 
Werkgroepen Geen 
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Tevens is in onderstaande tabel een overzicht van de getekende convenanten in 2017 opgenomen. 
 

In 2017 getekend convenant 
Convenant SDKK 10 augustus 2017 (zaaknummers 2016/024965, 

2015/031600, 2014/054216 en ingeboekt onder 
ref. nrs. GOA-096/2016 en GOA-242/2015) 

 
 

Het CGOA in toekomstperspectief 
Op 21 augustus 2018 bestaat het CGOA 10 jaar. Dit heugelijke feit willen partijen niet ongemerkt 

voorbij laten gaan. Gedurende het komende jaar zal de nodige aandacht en publiciteit aan de 
werkzaamheden van het CGOA worden besteed. 
Tevens zal een website voor het CGOA worden ontworpen. 
 
 

Samenstelling van het CGOA (2017) 
 

Functie Naam 
Voorzitter Centraal Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken 

Dhr. prof. dr. ing. Valdemar F. Marcha 

Plv. Voorzitter Centraal Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken 

Dhr. mr. Franklin M. Hanze 

Minister van Bestuur, Planning en 
Dienstverlening 

Dhr. drs. ing. Armin E. Konket 

Secretaris Centraal Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken 

Dhr. drs. Raúl J. Henriquez 

Voorzitter Centrale Commissie van Vakbonden Dhr. Mario A. Chirinos 

Plv. Voorzitter Centrale Commissie van 
Vakbonden 

Mw. Soraida L. Cicilia 

  
ABVO:  

Lid Dhr. Wendy E. Calmes 
(voorzitter ABVO) 

Lid Dhr. George A.F. Hernandez 

Lid Dhr. Roland H. Ignacio 

Plv. lid Dhr. Kenneth Bremer 

Plv. lid Mw. Asmara T. R.Thode 

Plv. lid Dhr. Stanley J. Heerenveen 
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Functie Naam 
N.A.P.B.:  

Lid Dhr. Ronaldo C. Abrahams 
(voorzitter NAPB) 

Lid Mw. Soraida L. Cicilia 

Lid Dhr. Elvis G. Juliana 

Plv. lid Dhr. Chervin Maduro 

Plv. lid Dhr. Sidney H.A. Goilo 

Plv. lid Mw. Joyceline. Brug-Oleana 

STrAF:  

Lid Dhr. Mario A. Chirinos 

Lid Dhr. J.M. Lourens 
(voorzitter STrAF) 

Lid Dhr. Willem H. van Lamoen 

Plv. lid Dhr. Michael F. Winklaar 

Plv. lid Dhr. Richard Hansen 

Plv. lid Mw. P. Pinedo 

SAP:  

Lid Dhr. Marco Anthony Lacle 
(voorzitter SAP) 

Lid Dhr. Brian Martin de Windt 

Lid Dhr. Amadeo Vichente Ettore Vilchez 

Plv. lid Dhr. Baltes Leendert Lie-Atjam 

Plv. lid Dhr. Clifford E. Winklaar 

Plv. lid Dhr. Edmiro Pedro Jansen 

SITEK:  

Lid Dhr. Frensel Josefina 

Lid Dhr. Frank Quirindongo 

Lid Dhr. Sidney Justiana 

Plv. lid Mw. Mariëla Manuel 

Plv. lid Dhr. Darius Plantijn 
(voorzitter SITEK) 

Plv. lid Mw. Ilgemarlaine Luijando 
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Bijlage 1 
Adviesverzoeken en advisering 2013-2016 
 
 
Tabel met adviesverzoeken en advisering in 2016 
 

Onderwerp Datum ontvangst 
adviesverzoek, 
zaaknr. en ref.nr. 

Datum vaststelling 
advies en ref.nr. 

Ontwerplandsverordening ter wijziging van 
artikel14A van de 
Arbeidsgeschillenlandsverordening 1946 

10 december 2015 
Zaaknr. 2015/053814 
 
Ref.nr. 175/2015-SER 

17 juni 2016 
070/2016-SER 

Ontwerplandsverordening fiscale faciliteiten 
historische binnenstad en monumenten 

29 december 2015 
Zaaknr. 2015/061429 
 
Ref.nr.181/2015-SER 

1 april 2016 
039/2016-SER 

Ontwerp Algemene Landsverordening douane 
en accijnzen 

9 maart 2016 
Zaaknr. 2016/000958 
 
Ref.nr. 025/2016-SER 

29 juli 2016 
086/2016-SER 

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de 
Landsverordening Onroerendezaakbelasting 

9 maart 2016 
Zaaknr. 2016/017997 
 
Ref.nr. 047/2016-SER 

9 september 2016 
127/2016-SER 

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de 
Successie-belastingverordening 1908 

24 maart 2016 
Zaaknr. 2015/060736 
 
Ref.nr. 036/2016-SER 

9 september 2016 
126/2016-SER 

Ontwerplandsbesluit h.a.m. strekkende tot de 
instelling van een economische zone te 
Dokweg 

16 september 2016 
Zaaknr. 2016/024152 
 
Ref.nr. 130/2016-SER 

14 december 2016 
149/2016-SER 

Verzoek van de Orde van Advocaten tot 
verhoging en indexering vergoedingen 
kosteloze rechtskundige bijstand 

7 oktober 2016 
Zaaknr. 2016/027431 
 
Ref.nr. 140/2016-SER 

2 december 2016 
146/2016-SER 
Niet in behandeling 
genomen om redenen 
van ‘geen evidente 
sociaal-economische 
implicaties’. 
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Tabel met adviesverzoeken en advisering in 2015 
 

Onderwerp Datum ontvangst 
adviesverzoek, 
zaaknr. en ref.nr. 

Datum vaststelling 
advies en ref.nr. 

Ontwerplandsverordening herziening 
Oostpunt tot wijzigen van het Eilandelijk 
Ontwikkelingsplan Curaçao (EOP) 

12 september 2014 
Zaaknr. 2014/041034 
 
Ref.nr. 110/2014-SER 

3 juni 2015 
092/2015-SER 

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de 
Landsverordening op de omzetbelasting 1999 
(vrijstelling grote evenementen) 

6 februari 2015 
Zaaknr. 2015/004735 
 
Ref.nr. 014/2015 

24 april 2015 
056/2015-SER 

Ontwerplandsverordening faciliteit 
invoerrechten 

5 maart 2015 
Zaaknr. 2015/008917 
 
Ref.nr. 024/2015-SER 

14 juli 2015 
112/2015-SER 

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de 
Landsverordening tarief van invoerrechten 
(P.B. 2007, no. 11) 

10 april 2015 
Zaaknr. 2014/062715 
 
Ref.nr. 046/2015-SER 

14 juli 2015 
111/2015-SER 

Ontwerplandsverordening pensioensparen, 
reparatie en modernisering 
belastingverordeningen 

6 oktober 2015 
Zaaknr. 2015/049006 
 
Ref.nr. 139/2015-SER 

9 december 2015 
172/2015-SER 

Ontwerp Landsbesluit h.a.m. strekkende tot 
wijziging van het Landsbesluit tijdelijke sluiting 
bedrijfslocatie 

6 oktober 2015 
Zaaknr. 2015/049155 
 
Ref.nr. 140/2015-SER 

9 december 2015 
174/2015-SER 

Ontwerp Landsbesluit h.a.m. strekkende tot 
wijziging van het landsbesluit Fiscale 
kasregistratiesystemen 

6 oktober 2015 
Zaaknr 2015/049157 
 
Ref.nr. 141/2015-SER 

9 december 2015 
173/2015-SER 

Concept ministeriële regeling m.a.w. 
houdende toepassing van artikel 13, eerste 
lid, van de Landsverordening minimumlonen 
(indexering minimumlonen per 1 januari 2016) 

6 november 2015 
Zaaknr. 2015/054715 
 
Ref. nr. 151/2015-SER 

26 november 2015 
166/2015-SER 
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Tabel met adviesverzoeken en advisering in 2014 
 

Onderwerp Datum ontvangst 
adviesverzoek, 
zaaknr. en ref.nr. 

Datum vaststelling 
advies en ref.nr. 

Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging 
van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek 
(verlenging ontslagtermijn) 

29 november 2013 
Zaaknr.2013/068757 
 
Ref.nr. 205/2013-SER 

28 februari 2014 
034/2014-SER 

Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging 
van de Landsverordening beperking 
tabaksgebruik 

23 januari 2014 
Zaaknr. 2013/17948 
 
Ref.nr.009/2014-SER 

25 april 2014 
068/2014-SER 

Ontwerp-ministeriële regeling houdende 
toepassing van artikel 13, eerste lid, van de 
Landsverordening Minimumlonen (indexatie 
minimumlonen 2014) 

24 januari 2014 
Zaaknr. 2014/000420 
 
Ref.nr. 011/2014-SER 

7 februari 2014 
018/2014-SER 
Briefadvies  

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de 
Landsverordening basisverzekering 
ziektekosten (reparatiewetgeving) 

31 januari 2014 
Zaaknr. 2013/043670 
 
Ref.nr. 015/2014-SER 

4 april 2014 
050/2014-SER 

Ontwerplandsbesluit h.a.m. fiscale 
kasregistratiesystemen 

22 mei 2014 
Zaaknr. 2014/018669 
 
Ref.nr. 073/2014-SER 

18 juni 2014 
094/2014-SER 

Ontwerplandsverordening Motorrijtuig- en 
motorbelasting 2015 

19 september 2014 
Zaaknr. 2014/04356 
 
Ref.nr. 113/2014-SER 

28 november 2014 
144/2014-SER 

Ontwerplandsverordening inhouding 
inkomstenbelasting op rente- en 
dividendinkomen 

3 oktober 2014 
Zaaknr. 2014/045989 
 
Ref.nr. 114/2014-SER 

28 november 2014 
143/2014-SER 

Ontwerplandsverordening inzake de wijziging 
van de Algemene landsverordening 
Landsbelastingen, de landsverordening op de 
inkomstenbelasting 1943, de 
Landsverordening op de winstbelasting 1940, 
de Successiebelastingverordening 1908 en de 
Landsverordening op de Loon belasting 1976 

3 oktober 2014 
Zaaknr. 2014/045997 
 
Ref.nr. 115/2014-SER 

17 december 2014 
157/2014-SER 

Ontwerplandsverordening houdende wijziging 
van de Landsverordening Sociaal-
Economische Raad 

9 oktober 2014 
Zaaknr. 2013/16816 
 
Ref.nr.119/2014-SER 

28 november 2014 
145/2014-SER 
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Onderwerp Datum ontvangst 
adviesverzoek, 
zaaknr. en ref.nr. 

Datum vaststelling 
advies en ref.nr. 

Ontwerp-ministeriële regeling m.a.w. 
houdende toepassing van artikel 13, eerste 
lid, van de landsverordening minimumlonen 
(indexatie minimumlonen 2015) 

21 november 2014 
Zaaknr. 2014/052823 
 
Ref.nr. 136/2014-SER 

4 december 2014 
147/2014-SER 

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de 
Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering en de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en 
wezenverzekering 
(korting AOV/AWW uitkering) 

28 november 2014 
Zaaknr. 2014/060288 
 
Ref.nr. 139/2014-SER 

24 april 2015 
055/2015-SER 

 
 
Tabel met adviesverzoeken en advisering in 2013 
 

Onderwerp Datum ontvangst 
adviesverzoek, 
zaaknr. en ref.nr. 

Datum vaststelling 
advies en ref.nr. 

Ontwerp-Petroleumlandsverordening 
zeegebied Curaçao 

24 april 2012 
Zaaknr. 2012/015807 
 
Ref.nr. 082/2012-SER 

23 augustus 2013 
131/2013-SER 

Ontwerplandsverordening inzake concurrentie 
(mededingings autoriteit) 

22 oktober 2012 
Zaaknrs. 
2012/38152 
2012/8764 
2012/061578 
2012/061584 
2012/8019 
 
Ref. nr. 215/2012-SER 

13 februari 2013 
051/2013-SER 

Ontwerplandsverordening grondbelasting 
2013 

8 november 2012 
Zaaknr. 2012/066597 
 
Ref.nr. 235/2012-SER 

23 januari 2013 
027/2013-SER 

Ontwerplandsverordening tot aanpassing 
Landsverordening Omzetbelasting 

13 december 2012 
Zaaknr. 2012/074595 
 
Ref.nr. 272/2012-SER 

22 februari 2013 
052/2013-SER 

Ontwerplandsbesluit instelling E-Zone 
Mahuma 

24 januari 2013 
Zaaknrs. 
2012/27467 
2012/42470 

5 april 2013 
068/2013-SER 
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Onderwerp Datum ontvangst 
adviesverzoek, 
zaaknr. en ref.nr. 

Datum vaststelling 
advies en ref.nr. 

2012/37892 
 
Ref.nr. 028/2013-SER 

Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging 
van de Landsverordening op de 
Winstbelasting 1940 (captive insurance 
companies) 

14 maart 2013 
Zaaknr. 2013/014029 
 
Ref.nr. 059/2013-SER 

21 juni 2013 
091/2013-SER 

Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging 
van de Scheepstonnagebelasting 

14 maart 2013 
Zaaknr. 2013/014025 
 
Ref. nr. 060/2013-SER 

21 juni 2013 
090/2013-SER 

Ontwerplandsbesluit Wettelijke Reserves 
sociale verzekeringen 

12 april 2013 
Zaaknr. 2012/064387 
 
Ref.nr. 066/2013-SER 

25 juli 2013 
114/2013-SER 

Ontwerplandsbesluit ter uitvoering van de 
Zegelverordening 1908 

20 juni 2013 
Zaaknr. 2013/034814 
 
Ref.nr. 087/2013-SER 

27 augustus 2013 
135/2013-SER 

Initiatiefontwerplandsverordening houdende 
wijziging van de Landsverordening Sociaal-
Economische Raad 

30 september 2013 
Zaaknr. 2013/056752 
 
Ref.nr. 154/2013-SER 

1 november 2013 
186/2013-SER 

Ontwerplandsbesluiten gliding scale 
basisverzekering ziektekosten 

14 november 2013 
Zaaknrs. 
2013/066872 
2013/066967 
 
Ref.nr. 197/2013-SER 

28 november 2013 
203/2013-SER 
Verzoek intrekking 
adviesverzoek 
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Bijlage 2 
Personeelsbezetting bureau secretariaatvoering 
SER/ROA/GOA 

 

 
Dhr. drs. Raúl J. Henriquez   - Directeur/Algemeen Secretaris 
 
Mw. mr. M. Dall    - Plv. Algemeen Secretaris (jan-jun 2017) 
 
Mw. mr. Sharlyn Curial-Villarreal  - Sr. Adviseur Adviesorganen (jurist) 
 
Mw. drs. Barbara R. Perquin   - Sr. Adviseur Adviesorganen (niet-Westers 

socioloog) 
 
Mw. mr. Miloushka M. Sboui-Racamy  - Sr. Adviseur Adviesorganen (jurist) 
 
Mw. Ingrid Bernadina-Provence MBA  - Sr. Adviseur Adviesorganen (bedrijfskundige) 
 
Mw. Sandra C. Raphaëla   - Hoofd Logistieke Ondersteuning 
 
Mw. Rozette Daal-Macnack   - Administratief medewerker 
 
Mw. Ruthsella Doran    - Medewerker Logistieke Ondersteuning 
 
Mw. Charelly Puriël    - Medewerker Logistieke Ondersteuning 
 
Dhr. Michael Ogenia    - Bode / Chauffeur 
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