
A° 2018 N° 23 
 

 

 

 

PUBLICATIEBLAD 
 

 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 7de mei 2018 ter 

uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de Landsverordening Sociaal Economische Raad1 

(Landsbesluit profielschets voorzitter en leden Sociaal Economische Raad) 

___________ 

 

In naam van de Koning! 

_________  

 

De Gouverneur van Curaçao, 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat het wenselijk is uitvoering te geven aan artikel 3, vijfde lid, van de Landsverordening Sociaal 

Economische Raad ten einde de profielschets vast te stellen voor de benoeming van de voorzitter, 

de leden en de plaatsvervangende leden van de Sociaal Economische Raad; 

 

Heeft de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

Artikel 1 

 

Onverminderd de artikelen 5 en 6 van de Landsverordening Sociaal Economische Raad, wordt 

bij het vervullen van de vacatures voor de voorzitter en de leden van de Sociaal Economische 

Raad aan de in de volgende artikelen gestelde eisen voldaan. 

 

Artikel 2 

 

De voorzitter van de Sociaal Economische Raad voldoet aan het volgende profiel: 

a. beschikt over een academische titel en grote aantoonbare kennis en ervaring op sociaal, 

macro economisch en juridisch gebied;  

b. geniet het vertrouwen van de geledingen in de Raad, alsmede de regering; 

c. heeft kennis van en inzicht in het functioneren van de overheid, beleidsaffiniteit, bestuurlijke 

ervaring en is gericht op samenwerking; 

d. heeft inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen; moet effectief kunnen 

functioneren en de verschillende (advies)trajecten ook in politiek-bestuurlijke zin goed 

kunnen begeleiden; 

e. heeft gevoel voor sociale verhoudingen; 

                     
1 A.B. 2010, no. 87, bijlage p, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2017, no. 70. 
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f. is intrinsiek dienstbaar aan de overlegeconomie;  

g. heeft een onpartijdige en onafhankelijke benadering van adviesverzoeken;  

h. beschikt over brede adviesvaardigheden en is in staat om gezaghebbend sturing te geven aan 

diverse en complexe adviestrajecten; 

i. beschikt over een samenbindend leiderschap dat verschillende standpunten op een 

inspirerende wijze bij elkaar kan brengen; 

j. is oplossingsgericht; 

k. is in staat belangen objectief tegen elkaar af te wegen terwijl goed kan worden omgegaan met 

de dynamiek tussen sociale partners en er een open oog is voor de rol van de onafhankelijke 

leden in de trajecten van de Sociaal Economische Raad;  

l. functioneert onafhankelijk bij de totstandkoming van de oordeelsvorming; 

m. functioneert onafhankelijk bij de besluitvorming over de adviezen;  

n. is van onbesproken gedrag; 

o. moet als boegbeeld van de Sociaal Economische Raad goed in staat zijn de externe relaties 

van de Sociaal Economische Raad te onderhouden; 

p. staat open voor het actief bijdragen aan de vernieuwingen in de rol alsmede het functioneren 

van de Sociaal Economische Raad en het ondersteunende apparaat, onder andere waar het 

gaat om de deelname of betrokkenheid van diverse andere groeperingen dan degenen die in 

de Sociaal Economische Raad vertegenwoordigd zijn en ook de verdere vernieuwingen in 

werkwijzen en werkvormen in de trajecten van de Sociaal Economische Raad; 

q. is bij voorkeur minimaal 5 jaar niet actief werkzaam in de politiek en mag in ieder geval geen 

politiek verleden hebben dat (nog) vragen oproept over de onpartijdige en onafhankelijke 

benadering van adviesaanvragen door de leden van de Sociaal Economische Raad; en  

r. is maatschappelijk geëngageerd.  

 

Artikel 3 

 

De onafhankelijke leden van de Sociaal Economische Raad voldoen aan het volgende profiel: 

a. beschikken over een academische titel dan wel een academisch werk- en denkniveau; 

b. zijn deskundig op sociaal, macro economisch en juridisch gebied en andere relevante 

wetenschappelijke disciplines;  

c. dienen het algemeen belang; 

d. hebben inzicht in het functioneren van de overheid; 

e. kunnen onafhankelijk functioneren, beschikken over een samenbindend leiderschap dat 

verschillende standpunten bij elkaar kan brengen en kunnen werken met sociale partners;  

f. zijn van onbesproken gedrag;  

g. zijn bij voorkeur minimaal 5 jaar niet actief werkzaam in de politiek en mag in ieder geval 

geen politiek verleden hebben dat (nog) vragen oproept over de onpartijdige en 

onafhankelijke benadering van adviesaanvragen door de leden van de Sociaal Economische 

Raad; en 

h. zijn maatschappelijk geëngageerd. 
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Artikel 4 

 

De leden die de werkgevers- en werknemersbelangen vertegenwoordigen in de Sociaal 

Economische Raad voldoen aan het volgende profiel: 

a.  beschikken over ten minste een minimaal hbo werk- en denkniveau; 

b.  hebben grote kennis van zaken op sociaal en macro economisch gebied en van andere 

relevante beleidsdomeinen; 

c.   beschikken over een samenbindend leiderschap dat verschillende standpunten bij elkaar kan 

brengen binnen de Sociaal Economische Raad; en 

d.  zijn van onbesproken gedrag en zijn bij voorkeur minimaal 5 jaar niet actief werkzaam in de 

politiek. Een politiek verleden mag in ieder geval geen vragen (meer) oproepen over de 

onpartijdige en onafhankelijke benadering van adviesaanvragen door de leden van de 

Sociaal Economische Raad.  

 

Artikel 5 

 

Het bepaalde in de artikelen 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangende 

leden van de Sociaal Economische Raad. 

 

Artikel 6 

 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking. 

 

Artikel 7 

 

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit profielschets voorzitter en leden van de 

Sociaal Economische Raad. 

 

 

       Gegeven te Willemstad, 7 mei 2018 

             L.A. GEORGE-WOUT   

 

 

 

De Minister van Algemene Zaken, 

      E. P. RHUGGENAATH   

      

 

 

       Uitgegeven de 22ste mei 2018 

       De Minister van Algemene Zaken, 

              E. P. RHUGGENAATH 

 

 

 

 


