
           
 
Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse  
ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) 
 
 
Landsverordening van de regelende 
de instelling, inrichting, samenstelling 
en bevoegdheid van een Sociaal Eco- 
nomische Raad (Landsverordening 
Sociaal Economische Raad) 
==============================  

 
 

IN NAAM DER KONINGIN 
 ______ 
 
DE GOUVERNEUR van Curaçao 
 
In overweging genomen hebbende dat het wenselijk is een vast college van advies ten dienste 
van de regering in te stellen met betrekking tot onderwerpen van sociaal-economische aard; 
 
Gelet op artikel III van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de 
Nederlandse Antillen  
 

Artikel 1 
 
Er is een Sociaal Economische Raad, hierna genoemd de Raad. 
 

Artikel 2 
 
1. De Raad heeft tot taak de regering van advies te dienen omtrent alle onderwerpen van      
      sociaal-economische aard. 
2. De Raad brengt zijn adviezen uit op daartoe strekkend verzoek van één of meer ministers. 
3. De Raad kan eveneens uit eigen beweging de regering van advies dienen omtrent     
    onderwerpen van sociaal-economische aard. 
 

Artikel 3 
 
1. De Raad bestaat uit ten hoogste acht leden, die bij landsbesluit worden benoemd. 
2. Er worden vier leden benoemd die kunnen worden beschouwd als vertegenwoordigers van  
    het bedrijfsleven. Van deze vier leden zullen twee afkomstig zijn uit werkgeverskring en twee     
    uit werknemerskring. 
3. De twee uit werkgeverskring afkomstige personen worden benoemd op schriftelijke voordracht      
    van representatieve organisaties van werkgevers. De twee uit werknemerskring afkomstige     
    personen worden benoemd op schriftelijke voordracht van representatieve organisaties van  
    werknemers. 
4. Er worden twee personen benoemd op schriftelijke voordracht van de overkoepelende  
    organisatie van NGO’s op Curaçao. 
5. Ten hoogste twee personen worden benoemd die niet beschouwd kunnen worden als  
     vertegenwoordigers van het bedrijfsleven noch van de NGO’s. Deze personen mogen ook niet  



     actief dienend ambtenaar zijn bij de ministeries van Financiën, Economische Ontwikkeling,  
    Justitie, Gezondheid, Milieu en Natuur en Sociale Ontwikkeling en Welzijn.  
 

Artikel 4 
 
Voor elk lid wordt tevens een plaatsvervanger benoemd. Het bepaalde in artikel 3 is te dien 
opzichte van overeenkomstige toepassing.  
 

 
Artikel 5 

 
Lid of plaatsvervangend lid van de Raad kunnen alleen zijn ingezetenen van Curaçao. 
 

Artikel 6 
 
1. Het lidmaatschap en het plaatsvervangend lidmaatschap van de Raad zijn onverenigbaar met     
    het lidmaatschap van de Staten, de functie van minister of het lidmaatschap van de Raad van  
    Advies. 
2. Bij aanvaarding van de in het voorgaande lid genoemde functie, van het lidmaatschap van de     
    Staten of van de Raad van Advies, vervalt het lidmaatschap of plaatsvervangend  
    lidmaatschap van de Raad van rechtswege. 
 

Artikel 7 
 
1. De leden van de Raad en hun plaatsvervangers treden om de twee jaren af met dien  
    verstande dat elk jaar de helft volgens een van tevoren opgesteld rooster aftreedt. De  
    afgetreden leden en hun plaatsvervangers kunnen terstond worden herbenoemd.  
2. De leden van de Raad en hun plaatsvervangers kunnen te allen tijde op hun daartoe strekkend     
    schriftelijk verzoek ontslag bekomen. 
3. Degene die tot lid of plaatsvervangend lid is benoemd ter vervulling van een tussentijds  
    opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip, waarop degene, wiens plaats was opengevallen,  
    had moeten aftreden. 
4. Aan een lid, van wie degene die dat lid heeft voorgedragen schriftelijk aan de regering heeft   
    kenbaar gemaakt, dat de betrokkene niet langer als diens vertegenwoordiger kan worden  
    beschouwd, wordt als zodanig ontslag verleend.  
5. Bij de aanvang van de eerste zittingsperiode zal het rooster van aftreding bedoeld in het  
    eerste lid, door de Raad worden vastgesteld.  
6. Bij periodieke aftreding blijft een afgetreden lid van de Raad zitting houden totdat in de door   
    zijn aftreding opengevallen plaats is voorzien.  
 

Artikel 8 
 
1. De voorzitter en diens plaatsvervanger worden uit de leden van de Raad, op voorstel van de  
    Raad, bij landsbesluit benoemd. Ontslag van de voorzitter en diens plaatsvervanger geschiedt  
     bij landsbesluit. 
2. De secretaris en zijn plaatsvervanger worden, op voordracht van de Raad, bij landsbesluit  
     benoemd, geschorst en ontslagen. De secretaris staat aan het hoofd van het secretariaat. 
3. De Raad gehoord kan bij landsbesluit worden voorzien in het overige personeel van het  
    secretariaat. 
 

Artikel 9 
 
1. De voorzitter roept de Raad bijeen, wanneer hem dat nodig of gewenst voorkomt onder  
    mededeling van de aangelegenheden welke behandeld zullen worden. 
2. Wanneer tenminste twee leden van de Raad het gemotiveerd verlangen daartoe aan de  
    voorzitter hebben kenbaar gemaakt, roept de voorzitter de Raad binnen 14 dagen na de datum     



    van het verzoek bijeen onder mededeling van het gemotiveerde verlangen van de  
    desbetreffende leden. 
 

Artikel 10 
 
1. Een vergadering van de Raad vindt geen doorgang indien niet tenminste de helft van het      
    aantal leden waaruit de Raad is samengesteld, aanwezig is.  
2. Nadat de Raad tweemaal tot een vergadering is bijeengeroepen, zonder dat aan het vereiste  
    in het voorgaande lid blijkt te zijn voldaan, vindt de vergadering van de daarna bijeengeroepen     
    Raad doorgang ongeacht het aantal opgekomen leden.  
 

Artikel 11 
 
De leden, en in voorkomende gevallen de plaatsvervangende leden, nemen aan de 
beraadslagingen en de stemmingen van de Raad deel zonder last of ruggespraak.  
 

Artikel 12 
 
1. De Raad is bevoegd anderen tot de beraadslagingen in de vergaderingen van de Raad toe te        
    laten, die alsdan een adviserende stem hebben.  
2. Iedere minister kan de Raad verzoeken één of meer door hem aangewezen ambtenaren als  
    waarnemer toe te laten tot de vergaderingen van de Raad, indien daarin aangelegenheden     
    zijn ministerie betreffende worden behandeld. Indien de Raad het verzoek inwilligt hebben  
    deze ambtenaren in de desbetreffende vergadering van de Raad een adviserende stem. 
 

Artikel 13 
 
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze landsverordening en daarbij de beschikking 
krijgt over gegevens, waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet 
vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake 
van de gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, 
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht, of uit zijn taak bij 
de uitvoering van deze landsverordening noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.  
 

Artikel 14 
 
De regering verstrekt de Raad alle door deze, in verband met zijn adviezen, verlangde 
inlichtingen, tenzij naar het oordeel van de regering het landsbelang zich daartegen verzet. 
 

Artikel 15 
 
1. De adviezen van de Raad worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
2. De adviezen van de Raad worden opgesteld in overeenstemming met het gevoelen van de      
      meerderheid van de vergadering. 
3. In de adviezen wordt van afwijkende gevoelens van de minderheid desverlangd melding     
    gemaakt. 
4. De leden kunnen minderheidsnota’s bij het advies voegen indien het daarin uitgesproken      
    gevoelen is verdedigd in de vergadering waarin het uit te brengen advies werd behandeld.  
 

Artikel 16 
 
De adviezen van de Raad worden door de minister van Algemene Zaken terstond aan de Staten 
in afschrift toegezonden.  
 

Artikel 17 
 



De geldelijke voorzieningen van de leden van de Raad en van de secretaris worden vastgesteld 
bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 18 
 
1. In afwijking van de in artikel 3, tweede, derde en vijfde lid, artikel 4 en 8           
    vastgelegde benoemingsprocedure voor de voorzitter en de leden van de Raad,  
    treden als eerste leden van de Sociaal Economische Raad op de zittende leden van      
    de Sociaal Economische Raad van de Nederlandse Antillen, voorzover zij door     
    Curaçao zijn voorgedragen en namens Curaçao zitting hebben in deze Raad. 
2. De in het eerste lid bedoelde voorzitter en leden oefenen hun taken, zoals bedoeld 
    in artikel 2 uit, voor een periode van maximaal zes maanden na inwerkingtreding 
    van deze landsverordening, met dien verstande dat zij binnen deze periode tevens 
    zorgdragen voor een adequate samenstelling van de Raad met in achtneming van de 
    in artikel 3 voorgeschreven benoemingscriteria. 
 
 

Artikel 19 
1. Deze landsverordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Rijkswet wijziging Statuut in  
    verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt.  
2. Zij kan worden aangehaald als “Landsverordening Sociaal Economische Raad”.  
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Algemeen 
 
Artikel 72 van de Staatsregeling maakt de instelling van colleges van advies inzake wetgeving en 
bestuur mogelijk. De onderhavige ontwerp-landsverordening voorziet in de instelling van een voor 
de sociaal-economische ontwikkeling van Curaçao zeer belangrijk adviescollege: de Sociaal 
Economische Raad (hierna SER). 
Hoewel de SER van oudsher tripartiet is samengesteld, met vertegenwoordigers van 
werknemers, werkgevers en onafhankelijke deskundigen, is mede met het oog op 
maatschappelijke acceptatie en draagvlakvergroting voor het te voeren sociaal-economische 
regeringsbeleid overwogen ook de non-gouvernementele organisaties (NGO’s) zitting te laten 
nemen in de SER van Curaçao. Wat bij die afweging tevens heeft meegespeeld zijn de laatste 
trends en ontwikkelingen waarbij NGO’s wereldwijd steeds vaker als autonome eenheden, met 
een eigen identiteit, naar buiten treden. 
De wettelijke taak van de SER is de regering te adviseren over alle onderwerpen van sociaal-
economische aard (zie artikel 2 van de landsverordening). Gezien de representatieve 
samenstelling, neemt de regering – via het advies van de SER- kennis van het maatschappelijke 
draagvlak van beleidsvoorstellen met sociaal-economische consequenties. Hiermee is de SER 
een belangrijk onderdeel van het besluitvormingsproces van de regering. 
Behalve het adviseren van de regering kan de SER ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen 
over sociaal-economische onderwerpen. Naast deze adviesfunctie vervult de SER ook de rol van 
overlegorgaan voor de drie sociale partners die in de SER vertegenwoordigd zijn, de 
zogenoemde forumfunctie. Aldus wordt binnen de SER het overleg bevorderd tussen 
werkgevers, werknemers en met rechtspersoonlijkheid bezittende groepen die op non-profit basis 
activiteiten ontplooien gericht op het bevorderen van het sociaal, maatschappelijk, cultureel, 
educatief en spiritueel welzijn van burgers. Deze functie is niet expliciet opgenomen in de 
taakomschrijving van de SER maar vloeit echter daaruit voort. Ook in de Nederlands-Antilliaanse 
situatie was dit het geval, wat betreft het overleg tussen werkgevers en werknemers. 
De openbaarmaking van de adviezen van de SER is geregeld in de Landsverordening 
Openbaarheid van Bestuur. Ingevolge artikel 10 van deze landsverordening, geschiedt de 
openbaarmaking van de SER-adviezen door de Minister van Algemene Zaken. 
Het Landsbesluit houdende algemene maatregelen regelende de instelling van de Sociaal 
Economische Raad (P.B. 1970, no. 136) van de Nederlandse Antillen heeft in zekere zin als 
voorbeeld gediend voor de onderhavige ontwerp-landsverordening. 
 



Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikelen 1 en 2 
 
Anders dan de Hoge Colleges van Staat t.w. de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer en 
de Ombudsman, wordt de SER niet in de Staatsregeling van Curaçao genoemd. De SER is één 
van de vaste adviescolleges over wetgeving en bestuur, die op grond van artikel 72, eerste lid bij 
landsverordening worden ingesteld. 
 
Artikel 3 
Voorgesteld wordt de samenstelling van de SER te bepalen op ten hoogste acht leden, waarvan 
vier het bedrijfsleven vertegenwoordigen, twee de NGO’s en twee tot de categorie onafhankelijke 
deskundigen behoren. De leden worden bij landsbesluit benoemd. Uit de leden van de SER 
wordt een voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter gekozen. (artikel 8). 
 
Artikel 5 
 
Deze bepaling stelt als voorwaarde voor het lidmaatschap dat men ingezetene van Curaçao moet 
zijn. Voor de vereiste dat men de Nederlandse nationaliteit bezit, bestaat geen noodzaak. 
 
Artikel 6 
 
Deze bepaling bevat een aantal met het lidmaatschap van de SER onverenigbare functies. De 
lijst is beperkter dan de lijst met onverenigbaarheden voor de leden van de Raad van Advies als 
Hoog College van Staat, waarvan een aantal uitdrukkelijk in de Staatsregeling is genoemd. 
 
Artikel 7 
 
De termijn van het lidmaatschap van de SER is gesteld op drie jaar. Ter wille van de continuïteit 
kunnen de leden na verloop van de termijn direct worden herbenoemd, ook na eerdere 
herbenoemingen. 
 
Artikel 8 
 
Dit artikel bevat procedureregels voor de benoeming en het ontslag van de leden van de SER 
alsmede van de secretaris. De SER heeft een Secretariaat dat de SER ondersteuning biedt bij 
zijn advies- en overlegtaak. 
 
Artikel 11 
 
In dit artikel is bepaald dat de leden van de SER aan de beraadslaging en stemming deelnemen 
zonder last. Deze bepaling beoogt een zekere mate van onafhankelijkheid te garanderen ten 
opzichte van de organisatie die het lid heeft voorgedragen. Ondanks het feit dat de leden door 
werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en de overkoepelende organisatie van NGO’s 
worden voorgedragen, worden zij op persoonlijke titel benoemd. 
 
Artikel 18 
 
Deze bepaling voorziet in de vaststelling van de geldelijke voorzieningen bij landsbesluit 
houdende algemene maatregelen. De leden van de SER vervullen hun lidmaatschap deeltijds. 
Regeling van een vergoeding op het niveau van een landsverordening wordt niet wenselijk 
geacht aangezien in deze de nodige flexibiliteit geboden is. 


