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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 7de december  2015  
tot wijziging van het Arbeidsvredebesluit I1  
 

____________ 
 

In naam van de Koning! 
________  

 
D e  G o u v e r n e u r  v a n  C u r a ç a o, 

 
 
 
 In overweging genomen hebbende: 
 
 
dat het wenselijk is het Arbeidsvredebesluit I, te wijzigen teneinde de schadeloosstelling van 
de Landsbemiddelaar, de bijzondere Landsbemiddelaar en de secretaris aan te passen aan de 
normen van deze tijd; 
 
 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten; 
 

 
Artikel I 
 
 
Artikel 6 van het Arbeidsvredebesluit I, komt als volgt te luiden: 
 
 

Artikel 6.  
 

De schadeloosstelling, bedoeld in artikel 15 van de Arbeidsgeschillenlandsverordening 1946, 
bedraagt: 
a. voor de Landsbemiddelaar of de bijzondere Landsbemiddelaar: 

i. indien hij tevens bezoldigd ambtenaar is: NAf 170,- per zitting; 
ii. indien hij niet tevens bezoldigd ambtenaar is: NAf 125,- per uur met een  

 maximum  van NAf 417,- per zitting; 
b.  voor de secretaris: NAf 125,- per zitting. 
 
 
 
 
 

                     
1P.B. 1946, no. 129 
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Artikel II  
 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en 
werkt terug tot en met 1 januari 2013. 
  
 
        
  Gegeven te Willemstad, 7 december 2015 
             L.A. GEORGE-WOUT 
 
 
       
De Minister van Sociale Ontwikkeling, 
Arbeid en Welzijn, 
     R.D. LARMONIE - CECILIA 
 
 
 

 Uitgegeven de 22ste januari 2016 
De Minister van Algemene Zaken, 

            B.D. WHITEMAN  
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Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 
de 7de december 2015 tot wijziging van het Arbeidsvredebesluit I  
 
 
Algemeen 
Artikel 6 van het Arbeidsvredebesluit 1 regelt de vergoeding per zitting van de 
landsbemiddelaar, de bijzondere bemiddelaar en de secretaris voor de door hen verrichte 
werkzaamheden. Conform de huidige regeling bedraagt de schadeloosstelling voor de 
Landsbemiddelaar of de bijzondere Landsbemiddelaar NAf 20,- per zitting, indien betrokkene 
tevens bezoldigd ambtenaar is. Indien hij niet tevens bezoldigd ambtenaar is bedraagt de 
schadeloosstelling NAf 50,- per zitting. Voor de secretaris bedraagt de schadeloosstelling NAf 
15 - per zitting. 
Voornoemde bedragen zijn sinds vele jaren niet aangepast. De huidige bedragen voor de 
schadeloosstelling voor de Landsbemiddelaar en de bijzondere bemiddelaar gelden sinds 1 
augustus 1956 en voor de secretaris vanaf 1 september 1971. Het huidige voorstel behelst een 
wijziging van artikel 6 van het Arbeidsvredebesluit 1, zodat de schadeloosstelling bedoeld in 
artikel 15 van de Arbeidsgeschillen landsverordening 1946 wordt aangepast aan de huidige 
normen. Om zo veel mogelijk aan te sluiten bij thans door de overheid gehanteerde 
vergoedingen werd een vergelijking gemaakt met de vergoeding voor de leden van de 
Ontslagcommissie en de SER leden. De leden van de Ontslagcommissie ontvangen een 
vergoeding van NAf 125, - per vergadering en de SER leden een vergoeding van NAf. 150,- 
per vergadering. De discrepantie in vergoeding blijkt duidelijker bij een vergelijking tussen de 
vergoeding toegekend aan de secretaris van de Ontslagcommissie en de vergoeding toegekend 
aan de secretaris van de Landsbemiddelaar. De vergoeding voor de secretaris van de 
Ontslagcommissie bedraagt NAf 125,- per vergadering, terwijl de vergoeding voor de 
secretaris van de Landsbemiddelaar al veertig jaren NAf 15,- per zitting bedraagt.  
Om voornoemde bedragen gelijk te trekken zal een correctiefactor van 8,34 moeten worden 
toegepast. Toepassing van dezelfde correctiefactor bij de Landsbemiddelaar en de bijzondere 
landsbemiddelaar brengt met zich mee dat de schadeloosstelling van de Landsbemiddelaar zal 
moeten worden verhoogd tot minimaal NAf 166,80 per zitting. Voorgesteld wordt om dit 
bedrag vast te stellen op een rond bedrag van NAf 170,- per zitting.  
Toepassing van voornoemde correctiefactor op de schadeloosstelling voor de bijzondere 
Landsbemiddelaar, niet zijnde een bezoldigd ambtenaar, zal tot gevolg hebben dat de 
vergoeding zal moeten worden verhoogd tot een bedrag van NAf 417,- per zitting. Echter, de 
werkzaamheden van deze bemiddelaar kunnen worden vergeleken met de diensten van een 
consultant. In de praktijk is het voorgekomen dat bijzondere bemiddelaars hun diensten als 
consultant aanbieden. Het uurtarief voor een consultant (geen junior of senior-consultant) 
varieert tussen de NAf 112,50 en de NAf 150,- per uur. Aangezien het moeilijk te voorspellen 
is hoeveel uren een zitting zal duren, wordt thans voorgesteld om voor de bijzondere 
Landsbemiddelaar, niet zijnde een bezoldigd ambtenaar, af te stappen van een 
schadeloosstelling per zitting en een uurtarief te introduceren van NAf 125,- per uur met een 
maximum van NAf 417,- per zitting. Dit uurtarief valt in ieder geval binnen de gangbare 
tarieven voor een consultant. 
 
Om recht te doen aan het feit dat de Landsbemiddelaar(s) en de secretaris jarenlang werden 
achtergesteld, wordt verder terugwerkende kracht verbonden aan dit besluit tot en met 1 
januari 2013. 
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Financiële consequenties 
Aan de inwerkingtreding van dit landsbesluit zijn financiële consequenties verbonden. Deze 
zijn van tweeërlei aard.  
Ten eerste, leidt de verhoging van de vergoeding tot een structurele verhoging van kosten 
verbonden aan het Bureau Landsbemiddelaar uitgaande van een gemiddeld aantal 
bemiddelingen per jaar van 240, kunnen de kosten worden geraamd op NAf 44.000,- met het 
oog op mogelijke onvoorziene toename in bemiddelingen wordt in de begroting voor het 
dienstjaar 2016 NAf 55.000,- gereserveerd.  
Het jaar 2013 kan niet worden aangemeld als representatief voor het aantal bemiddelingen dat 
wordt gevoerd. In dat jaar konden immers door onderbezetting minder bemiddelingen 
worden uitgevoerd dan verzocht. Deze verhoging van de kosten is verwerkt in de begroting 
van het ministerie.  
Ten tweede, leidt het toekennen van terugwerkende kracht aan de inwerkingtreding van dit 
landsbesluit ook tot een stijging van de kosten over de dienstjaren 2013 en 2014. Deze 
verhoging van de kosten bedraagt NAf 45.895,-  en wordt gedekt in de begroting voor die 
dienstjaren. 
 
 
Raad van Advies 
De Raad van Advies heeft op 6 oktober 2015 advies uitgebracht (Advies RvA no. RA/34-15-
LB). De Raad heeft geen inhoudelijke opmerkingen. De redactionele en wetstechnische 
opmerkingen van de Raad zijn alle opgevolgd. 
 
 

 
De Minister van Sociale Ontwikkeling,  
Arbeid en Welzijn, 
     R.D. LARMONIE – CECILIA 
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