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             Voorwoord 
                               

Het jaar 2011 was voor de SER een jaar van start en opbouw. 
 

Meteen bij het ingaan van de nieuwe constitutionele status op 10 oktober 2010 was 
duidelijk dat oprichting van een sociaal-economische raad één van de prioriteiten zou  
zijn voor het bestuur van het nieuwe land Sint Maarten. De benodigde wetgeving werd 
gelijktijdig met de ingang van de Landstatus van kracht, maar wegens de overstelpende 
hoeveelheid nieuwe maatregelen duurde het nog enige maanden voor de eerste lichting 
SER leden werd benoemd, in mei 2011. 

 
Direct na de installatie van de eerste SER is de opbouw van het secretariaat voortvarend ter 
hand genomen. Het jaar 2011 heeft een doelgerichte, volledig geslaagde wervingscampagne 
laten zien, waardoor het jaar 2012 kan worden aangevangen met een compleet bemand 
secretariaat. 

 
Ter ondersteuning van de inspanningen van Land en SER zelf, liep vanaf einde 2010 het 
project ‘Opbouw Hoge Colleges van Staat’ in het kader van het programma ‘Institutionele 
Versterking en Bestuurskracht’ (IVB). IVB is één van de samenwerkingsprogramma’s tussen 
Nederland en Sint Maarten en wordt beheerd door USONA. In dit project was ook de 
ondersteuning van de opbouw van de SER ondergebracht. Terwijl Ombudsman, Rekenkamer 
en Raad van Advies al eerder van start waren gegaan binnen dit project, haakte na de SER 
installatie van de Raad meteen aan. Het project richt zich specifiek op middelen gericht op 
de eerste opbouw van de organisaties, naast en onafhankelijk van de reguliere operationele 
kosten die via de Landsbegroting worden gedekt. 

 
In 2011 zijn op die manier een groot aantal initiële investeringen gedaan, bijvoorbeeld in 
kantoormiddelen, maar ook een aantal activiteiten die de SER van Sint Maarten hebben 
geïntroduceerd in het internationale netwerk van sociaal-economische raden. 

 
Door de opbouwactiviteiten heeft de SER in 2011 meteen vanaf de oprichting een 
regelmatige serie goed bezochte raadsvergaderingen laten zien. Dit is een duidelijk signaal 
dat de sociale partners en de overheid de waarde van dit nieuwe forum onderkennen. 
Ondanks het ontbreken van een ondersteunend apparaat gedurende dit verslagjaar, is er 
toch reeds een advies geproduceerd, met betrekking tot het bestemmen van 1 juli tot 
nationale feestdag ter herdenking van de afschaffing van de slavernij. 

 
Gezien de voortvarende opbouw van Raad en secretariaat in het jaar 2011, en gezien het 
feit dat de SER duidelijk in een maatschappelijke behoefte voorziet, zien wij de toekomst 
van onze organisatie met vertrouwen tegemoet. 
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Hoofdstuk 1: Algemene ontwikkelingen in het verslagjaar 2011 

 
1.1 Oprichting van de SER 
 
Op 10 oktober 2010 werd het land de Nederlandse Antillen opgeheven. Op dezelfde dag 
werden Sint Maarten en Curaçao nieuwe autonomen landen binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba werden bijzondere gemeenten van Nederland.  
 
Als onderdeel van de staatsinrichting van het nieuwe land Sint Maarten en als één van de 
daarvoor noodzakelijke organieke landsverordeningen, werd op 10 oktober 2010 de 
landsverordening Sociaal-Economische Raad (SER) (GT no.9) van kracht. Een goed 
functionerende SER is van essentieel belang voor een maatschappij met veel sociaal-
economische vraagstukken.  
 
Het bestuur van de SER is per 1 mei 2011 benoemd. De Raad bestaat uit negen leden en 
negen plaatsvervangende leden waaruit zes vertegenwoordigers van de werkgevers-en 
werknemersorganisaties en drie onafhankelijk leden (deskundigen). De onafhankelijke leden 
worden door de regering op basis van hun deskundigheid benoemd. 

 
De SER wil als advies- en overlegorgaan van, werkgevers- en werknemers en onafhankelijk 
deskundigen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart van Sint Maarten.  
De SER streeft hierbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met 
breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving. 

 
1.2 SER logo 

 
Het logo van de SER is opgebouwd uit een combinatie van drie kleuren, rood, groen en 
blauw, die samen de werkgevers- en werknemersorganisaties en onafhankelijk 
deskundigen in de SER vertegenwoordigen.  
 
De cirkel symboliseert de sterke band van elke partner die vertegenwoordigd is in de SER. 
Elk deel van de cirkel is van gelijke grootte, dit weergeeft de balans binnen de SER, alle 
partners zijn gelijk. Alle elementen samen resulteert in een sterke cirkel, die de kracht van 
de SER als partner in de sociale-economische ontwikkelingsproces weergeeft. 
 
Met een duidelijke open lettertype in de naam, weerspiegelt de cirkel het open en helder 
karakter van de SER. Het logo wordt gepresenteerd in de twee officiële talen van het land 
Sint Maarten, Engels en Nederlands.  
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1.3 Adviserende taak 

 
Een van de taken van de SER is het adviseren van de regering over belangrijke onderwerpen 
in het sociaal-economisch beleid. Op grond van de Landsverordening Sociaal-Economische 
Raad (GT no.9) brengt de Raad zijn adviezen uit op verzoek van één of meer ministers.  
De Raad kan ook uit eigen beweging ongevraagd advies uitbrengen. 

 
1.4 Werkwijze en doelstelling 

 
De SER is een tripartiete onafhankelijk adviesorgaan dat bij zijn advisering nauwkeurig te 
werk gaat teneinde een realistische weergave te geven van zijn standpunten op betreffende 
materie binnen onze samenleving die belangrijke gevolgen heeft. De gevolgen op juridische, 
financiële en sociaal-economische terrein zijn in deze richtinggevend. 
 
Het secretariaat bestaat formeel uit zes formatieplaatsen en staat onder leiding van de  
secretaris de heer G.M.C Richardson. Het secretariaat ondersteunt de Raad in zijn adviezen 
en overlegwerkzaamheden door onderzoek en studie te doen, door gegevens te verzamelen 
voor de vergaderingen, door de leden van informatie te voorzien, door het opmaken van 
notulen en het verzorgen van de eindredactie van de adviezen. Nadat de SER adviezen zijn 
vastgesteld, worden dezen namens de SER ondertekend door de secretaris en de voorzitter 
waarna de adviezen naar de regering worden toegezonden. 

 
Het doel van de SER is afgeleid van zijn missie, die zijn:  
 

 Evenwichtige economische groei   

 Duurzame ontwikkeling 

 Bevordering van het hoogst mogelijke niveau van werkgelegenheid  

 Eerlijke verdeling van inkomsten 
 

De hierboven genoemde punten zijn van essentieel belang voor de SER en spelen een rol bij 
de advisering aan de regering. Daarnaast hanteert de SER bij zijn advisering een breed 
welvaarts begrip. Maatschappelijk draagvlak voor het sociaal-economische beleid is 
onmisbaar voor een stabiele en duurzame ontwikkeling van het land. 

 
1.5 Verslag werkzaamheden Raad in 2011 

 
1.5.1  Uitgebrachte advies 
 

De SER bracht in 2011 één advies uit, het advies inzake het ontwerp-landsverordening tot  
wijziging van enige landsverordeningen in verband met de invoering van de Dag van de  
Bevrijding als feestdag voor Sint Maarten. De SER verkeerde in 2011 in een opstartfase  
wegens onderbezetting van het secretariaat en het ontbreken van een kantoorruimte was  
de SER niet in staat om meerdere adviezen uit te brengen. 
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                1.5.2 De vergaderingen 
 

In het jaar 2011 kwam de Raad in totaliteit veertien keer bijeen. Gelet op het feit dat de  
SER in 2011 was opgericht was het in de begin periode de bedoeling om de SER zo spoedig 
operationeel  te maken. Van deze vergaderingen waren twee vergaderingen plenair. 
Daarnaast vonden er maandelijks overleg vergaderingen plaats, waarin de opstartfase het 
belangrijkste onderwerp was. Tot slot kwam de Raad in de maand december twee keer 
bijeen om het advies voor te bereiden.  
 
De SER deelt momenteel een vergaderzaal met de Raad van Advies (RvA). De vergaderzaal 
wordt door beiden adviesorganen gedeeld gelet op het feit dat zowel de SER en de RvA in 
hetzelfde gebouw gehuisvest zijn. Voor de plenaire vergaderingen werd gebruikt gemaakt 
van de A.C. Wathey Legislative Hall van het bestuurskantoor.  
 
Onderstaande afbeelding geeft de opkomst van de Raadsleden tijdens de vergaderingen 
weer. De gemiddelde bezettingsgraad van alle vergaderingen lag in 2011 op 80%. Voor 
de plenaire vergaderingen separaat lag dit gemiddelde nog hoger, namelijk op 100%.  
 

              Afbeelding 1 
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Hoofdstuk 2: Samenvatting van het advies in 2011 

 

In dit hoofdstuk treft men de samenvatting van de SER-advies uit 2011 aan.  
De samenvatting  geeft in hoofdlijnen de inhoud weer van het adviesverzoek en de 
standpunt van de Raad. 

 

2.1. Advies inzake ontwerp-landsverordening tot wijziging van enige landsverordeningen in 
verband met de invoering van de Dag van de Bevrijding als feestdag voor Sint Maarten te 
ontwikkelen. 
 
Het gaat in onderhavig onderwerp om de wijzigingen van een aantal landsverordeningen in 
verband met de invoering van de Dag van Bevrijding als feestdag voor Sint Maarten. 
 

Slavernij werd op 1 juli 1863 op Sint Maarten afgeschaft, vanaf 1980 tot heden nam de roep 
toe om 1 juli de dag waarop de slavernij op Sint Maarten werd afgeschaft, te herdenken 
vanwege het historisch belang en de impact van de afschaffing op de lokale bevolking en de 
cultuur verschillen die dag heeft teweegbracht. Politici, culturele organisaties en vakbonden 
op het eiland, betuigen allen hun steun aan de gedachte om van 1 juli, de Dag van de 
Bevrijding dan wel Emancipation Day, als feestdag voor Sint Maarten in te voeren. 
 
Bestudering van de ontwerp-landsverordening en de bijhorende Memorie van Toelichting 
alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken gaf de Raad aanleiding tot het 
maken van de onderstaande opmerkingen. 
 
De Raad merkte op dat met betrekking tot de invoering van de Dag van Bevrijding als 
nationale feestdag voor Sint Maarten er niet zonder meer kan worden volstaan met het 
verwijzen naar de publieke voorlichting en het onderwijs. 
 
Het bovenstaande betekend concreet dat de betekenis van de dag verloren zal gaan 
wanneer de bevolking niet op de hoogte is van het doel en strekking van de feestdag.                 
Ten behoeve van de publieke voorlichting, adviseerde de Raad dat de “Terms of Reference 
(TOR) for the Celebration of Emancipation Day” in de vorm van een brochure/pamflet wordt 
aangeboden met daarin uitleg in de vorm van een kort historisch overzicht inzake de 
betekenis van de Dag van Bevrijding.  
 
Met in achtneming van onze opmerkingen daarover adviseerde de Raad dat de regering veel 
meer aandacht dient te besteden aan de voorlichting aan het publiek, aan de jeugd, aan 
verschillende bevolkingsgroepen van ons land omtrent het culturele belang van de Dag van 
Bevrijding en van het vieren als feestdag ervan.  
 
De Raad adviseert de noodzakelijke voorlichting gelijk op te laten lopen met het verloop van 
het wetgevingsproces, zodat, als eenmaal de landsverordening is vastgesteld, het publiek 
goed weet wat het voorstel inhoudt. 
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Hoofdstuk 3: Financiën  

 
3.1  IVB begroting 2011 
 
In het jaar 2008 ondertekenen Sint Maarten en Nederland een  
samenwerkingsovereenkomst 2008-2012, voor het programma Institutionele Versterking  
en Bestuurskracht (IVB). Het doel van het samenwerkingsovereenkomst is de ondersteuning 
van het eiland en met name voor de verbetering van; maatschappelijke en sociaal-
economische ontwikkeling en rechtshandhaving, verder is het van belang dat het opbouwen 
van de Hoge Colleges van Staat (HCvS) en het adviesorgaan SER plaatsvind.  

 
In het jaar 2010 is voor het totale project ANG 4,2 miljoen gereserveerd voor de oprichting 
van de HCvS en de SER. Het beheer van de gelden wordt door Uitvoeringsorganisatie en 
Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (USONA) in samenwerking met de afdeling 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BAK) uitgevoerd. Voor de SER is een bedrag ANG 
335,426.- aan IVB gelden gereserveerd in het project HCvS. De regering reserveerde in de 
landsbegroting 2011 een bedrag van ANG 522,515.- totaal is in het jaar 2011 voor de 
oprichting en het operationeel maken van de SER een bedrag van ANG 857,941,- 
gereserveerd.  De SER begroting 2011 werd voor de benoeming van de SER leden 
vastgesteld en opgenomen in de Landsbegroting 2011 van Sint Maarten.  
 
Na bestudering van de werkelijke kosten concludeert de SER dat er een tekort was aan 
USONA gelden voor het opbouwen van de SER. Het IVB bedrag van ANG 335,426.- blijkt 
onvoldoende voor de verdere oprichting van de SER. De SER kon geen beroep doen op de 
landsbegroting 2011 omdat 90% van het bedrag bestemd was voor de bezoldiging van het 
personeel en de renumeratie van het bestuur. Men moest een ander alternatief aandragen 
voor de ontstaande tekorten, de voorzitter en secretaris kaarten bij de afdeling BAK het 
tekort aan. Na overleg met de afdeling BAK stemde USONA in met het verzoek van de SER 
en werd een bedrag van ANG 467.074, - toegekend aan de SER ten behoeve van de verder 
opbouw van het adviesorgaan. Voorlopig heeft de SER een bedrag van ANG 234.000,- van 
USONA ontvangen.  

 
             3.2. Landsbegroting 2012 
 

De SER begroting 2012 is samengesteld door de voorzitter in overleg met de secretaris, de 
projectleider Opbouw Hoge Colleges van Staat St. Maarten drs. P. Lucas en de afdeling 
Financieel beleid en begroting (FBB) van het Ministerie van Financiën.  

 
Vanaf 2012 zullen de kosten op de begroting hoger uitvallen, gelet op het feit dat de SER 
rekening heeft gehouden met een volledig boekjaar. Dit is gedaan ten opzichte van een 
gedeeltelijk boekjaar van acht (8) maanden van mei tot en met december 2011. 
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3.3  Baten en lasten 
 
In deze paragraaf treft men in het onderstaande grafiek een weergave van de kosten 
gebaseerd op de landsbegrotingen 2011 en 2012. De landsbegroting voor het jaar 2011 
weerspiegelt voor de SER een periode van acht (8) maanden, gelet op het feit dat het 
adviesorgaan in mei 2011 was opgericht. De bedragen in het onderstaand grafiek met 
betrekking tot de landsbegroting 2012 weerspiegelen een periode van vijf (5) maanden 
januari tot en met mei 2012.  
 
Voor het jaar 2011 waren de totale uitgaven aan renumeratiekosten begroot op  

             ANG 188.000,- dat bedrag was gebaseerd op een periode van januari tot en met december            
             2011. De werkelijke renumeratiekosten in 2011 bedragen ANG 174.300,-. Het feit dat de   
             werkelijk renumeratiekosten lager uitvallen is toerekenen aan de oprichting in mei 2011. 
 

Voor het jaar 2012 is vanaf januari tot en met mei een bedrag van ANG 117.500,- aan 
renumeratiekosten begroot. De werkelijke renumeratiekosten in 2012 bedragen ANG 
124.500,-. In februari 2012 werd het Landsbesluit geldelijke voorzieningen van de leden, hun 
plaatsvervangers en de secretaris van de Sociaal-Economische Raad bekrachtigd, waarbij de 
maandelijkse renumeratie van de voorzitter en de vice-voorzitter hoger zijn vastgesteld dan 
in eerste instantie was begroot. 
 
Afbeelding 2  
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De onderbesteding van de landsbegroting in 2011 van de personeelskosten in afbeelding 2 
is voornamelijk een gevolg van de onderbezetting van het secretariaat. Gedurende geheel  
2011 zijn er vacatures geweest voor een econoom, jurist, hoofdmedewerker, administratief  
medewerker en een secretaresse. In de periode mei tot en met december 2011 was de 
waarnemend secretaris de enig personeelslid van het secretariaat. In maart 2012 zijn drie 
van de vier openstaande functies vervuld.  
 
De werving en selectiekosten in afbeelding 2 zijn gebaseerd op de kosten die in maart 2012 
tot stand zijn gekomen bij het aannemen van personeel voor het secretariaat. Hiermee was 
bij het opstellen van de landsbegroting geen rekening gehouden. 
 
De onderstaande afbeelding geeft een weergave van de besteding van USONA gelden in het 
jaar 2011. USONA heeft voor de opbouw van de SER een bedrag van ANG 335.426,- 
gereserveerd. De SER heeft voor het operationeel maken van het adviesorgaan de nodige 
kosten gemaakt, met name voor; aanschaf van computers, kantoor meubilair, kantoor 
inventaris en het ontwikkelen van een website. De voorzitter en secretaris zijn in 2011 één 
keer op dienstreis geweest. Voor het secretariaat is een bedrag van maximaal ANG 35.000 
begroot voor de SER dienst auto. Het aanvullend bedrag van ANG 234.000,- weerspiegelt 
(38%) van de gelden die inmiddels verplicht zijn voor verschillende projecten ten aanzien 
van de verder opbouw van de SER. 
 
Afbeelding 3 
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Hoofdstuk 4: Voortuitblik en internationale betrekkingen  
 
4.1   Vooruitblik 2012 
 
De Raad merkt op dat door de aanloopfase van 2011, het adviesorgaan er niet aan toe was 
gekomen om ongevraagd adviezen aan de regering te verschaffen.   
  
De Raad geeft aan om dit jaar meer ongevraagd advies te leveren aan de regering.  
De Raad is bereid om naast de onderwerpen binnen het sociaal-economische domein, zoals:  
 

 Arbeidsmarkt, 
 Arbeidsomstandigheden  
 Arbeidsrecht  
 Sociale zekerheid 

 
              In het jaar 2012 wil de Raad zich sterk maken over ander onderwerpen zoals: 
          

 Ruimtelijke inrichting en mobiliteit  
 Milieu en energie  
 Gezondheidszorg   
 Onderwijs  
 Economie 

 
De Raad hoopt dat de regering in 2012 veel aandacht besteed aan de stimulering van  
de economie van Sint Maarten. De problemen met de financiering van het pensioenstelsel,  
de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, criminaliteit, armoedebestrijding en het  
milieu zijn onderwerpen met sociale-economische gevolgen die in 2012 aandacht van de  
SER zullen vergen. 
 
In 2011 was de functie van secretaris de enige bezette formatieplaats binnen het  
secretariaat dat de Raad ondersteunt. Het gehele jaar was er sprake van onderbezetting.  
Met de recente start (maart 2012) van een nieuwe econoom, juriste, hoofdmedewerker en  
secretaresse verwacht het secretariaat op volle kracht vooruit te kunnen in 2012.  
 
Dit jaar is het ontwikkelen van de SER-website een prioriteit voor het secretariaat. Het is de 
bedoeling om op korte termijn meer informatie aan het publiek ten aanzien van het 
instituut beschikbaar te maken. Het land Sint Maarten heeft een begin gemaakt aan de 
omslag naar een meer e-government georiënteerde organisatie en als adviesorgaan wil de 
SER ook een bijdrage leveren aan het structureel verbeteren van de communicatie met 
burgers en sociale partners. 
 
 
 



 

 

 

 

 

12 

 

 
4.2    Internationale contacten en de AICESIS 
 
De SER onderhoudt via verschillende kanalen contact met instellingen en SER’en binnen en  
buiten het Koninkrijk der Nederlanden.  
 
De secretariaten van Sint Maarten, Curaçao, Aruba en Nederland kwamen van 16 tot en met  
18 april 2012 op Curaçao samen voor een training. De training werd verzorgd door twee 
economen van SER Nederland, het uiteindelijk doel van de training was; het verbeteren van 
het adviestraject van de secretariaten. 
 
In mei 2012 wordt een werkbezoek aan de landelijk SER in Den Haag, de regionale SER’en in 
Delft en de provincies Zeeland en Noord-Brabant afgelegd. Het is de bedoeling dat de 
werkbezoeken aan de SER’en in Nederland als eerste kennismaking fungeert en de basis legt 
voor een lang en productief samenwerkingsverband tussen de SER’en Nederland en Sint 
Maarten. 
 
De International Associatie van Sociaal Economische Raden en Aanverwante Instellingen 
(AICESIS) is een jonge vereniging in ontwikkeling. Opgericht in 1999 het bestaat 
tegenwoordig uit bijna zestig leden uit vier continenten (Afrika, Latijns-Amerika, Azië en 
Europa). De economische en sociale Raden zijn de raadgevende instellingen, waaronder 
organisaties, sociale partners en andere belanghebbenden.  
 
In het kader van het partnerschap tussen het International Labor Office (ILO) en de AICESIS, 
werd SER St. Maarten door tussenkomst van AICESIS raadslid, SER Curaçao uitgenodigd om 
deel te nemen aan het seminar op de Dominicaanse Republiek van 10 tot en met 11 
november 2011. 
 
Het doel van de bijeenkomst was om ervaringen, informatie en kenmerken van de SER’en in 
de regio met elkaar uit te wisselen. Deskundigen spraken over “het sociaal dialoog” tussen 
de SER’en, lokale overheden en de burgers. De organisatie van het seminar streefde ook om 
middels verschillende presentaties van de verschillende delegaties, ervaringen uit te 
wisselen om uiteindelijk de beste praktijken te ontwikkelen voor een aantal nationale 
SER'en en de uiteindelijke bijdrage van AICESIS. 
 
Gedurende het seminar is contact gelegd met de Secretaris-generaal van de AICESIS, de 
heer Patrick Venturini. Tijdens het gesprek gaf SER Sint Maarten uitleg over de oprichting en 
huidige situatie van de organisatie. Na afloop van het gesprek stelde SER Sint Maarten de 
vraag aan welke eisen het moest voldoen, om lid te worden van de AICESIS. De heer 
Venturini gaf uitleg inzake de voorwaarden voor lidmaatschap en verzocht SER Sint Maarten 
via AICESIS raadslid Curaçao haar kandidatuur voor te bereiden.  
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Tijdens de boardmeeting van de AICESIS die plaats vond in december 2011 te Amman, 
(Jordanië) werd unaniem besloten om ons aanvraag voor definitieve lidmaatschap voor te 
dragen aan de algemene vergadering van de AICESIS die zal worden gehouden van 14 tot en 
met 15 juni 2012, in Rio de Janeiro, Brazilië. 
 
Als noodzakelijke voorwaarde voor de deelname aan de AICESIS, is aan SER Sint Maarten 
verzocht een presentatie te houden over de organisatie. De presentatie dient plaats te 
vinden voor de algemene vergadering van de AICESIS in Brazilië, waarna de algemene 
vergadering een beslissing zal nemen over het lidmaatschap van SER Sint Maarten aan de 
AICESIS.   
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           Hoofdstuk 5: Samenstelling Sociaal-Economische Raad 

 
           5.1. Leden en plaatsvervangende leden van de SER 

 

Onafhankelijk deskundigen   Leden                               Plaatsvervangende leden 

 

Onafhankelijk deskundigen dhr. R.A. Richardson (vz) dhr. M. Temmer 

 dhr. D. Williams  (v-vz) dhr. T. Bervoets 

 mevr. E. Gumbs-Vlaun mevr. S. Kartokromo 

            

Werkgeversorganisatie      Leden                                    Plaatsvervangend leden 

 

Kamer van Koophandel dhr. A. Bute 
dhr. J.H. Lake jr 

dhr. H. Pantophlet 

Sint Maarten Hotel  & 
Tourism Association (SHTA) 

mevr. E. Henriquez-Dijkhoffz mevr. V. Pantophlet 
dhr. M. van der Bilt 

            

Werknemersorganisatie      Leden                                    Plaatsvervangend leden 

 

Windward Islands 
Federation of Labour 
(WIFOL)        

dhr. T. Thompson mevr. drs. S. Pantophlet-
Gregoria 

Windward Island Civil 
Servant Union/Private 
Sector Union (WISCU/PSU) 

dhr. W. Reed dhr. A. Baly 

United Federation of the 
Windward Antilles (UFA) 

dhr. E. Smith dhr. A. Arrindell 

 
            5.2. toelichting bij de samenstelling van de Raad. 
 
            De leden van de Raad worden op voordracht van de Minister van Algemene Zaken bij  
            landsbesluit benoemd. Alleen Nederlandse ingezetenen kunnen tot lid of plaatsvervangend 
            lid van de Raad worden benoemd. De volgende functies zijn niet verenigbaar met     
            lidmaatschap van de Raad; statenleden, ministers (gevolmachtigd minister), ambtenaren,  
            ombudsman en lidmaatschap van de Raad van Advies. De onafhankelijke leden               
            (deskundigen) worden door de Minister van Algemene Zaken op basis van hun  
            deskundigheid benoemd en vertegenwoordigen noch de regering, noch een bepaalde  
            belangenorganisatie.  


