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Voorwoord 
                
 Het jaar 2012 kenmerkte zich door een aantal opvallende veranderingen rondom de Sociaal 

Economische Raad (SER). 
   

Vanaf maart 2012 is het secretariaat volledig bemand en operationeel. In het verslagjaar 
heeft de Raad een voltallig vijfhoofdig secretariaat tot zijn beschikking. 
 
Gedurende het verslagjaar speelde de "opbouw"-fase nog een rol voor de SER, met name  
het opbouwen en onderhouden van nieuwe relaties met sociale partners en de andere 
SER’en binnen en buiten het Koninkrijk. In mei 2012 legde een delegatie van vijf personen 
een werkbezoek af aan de Landelijke SER in Den Haag en aan de aanverwante SER’en in 
Delft en de provincies, Zeeland en Noord-Brabant. 
 
In juni 2012 is de SER toegetreden tot de prestigieuze organisatie genaamd: Internationale 
Associatie van Sociaal Economische Raden en Aanverwante Instellingen (AICESIS), een 
organisatie waarin de SER'en van de hele wereld zijn vertegenwoordigd.  
SER Sint Maarten heeft zich als kandidaat opgegeven om een zetel in het bestuur van de 
AICESIS te bezetten. De raadsleden worden tijdens de algemene vergadering die voor 
september 2013 gepland staat gekozen. In september 2012 werd een bezoek afgelegd aan 
SER Aruba voor de viering van het vijfentwintig jarig jubileum van hun instelling. 
 
De SER ondervond in 2012 een tegenslag met betrekking tot zijn huisvesting. De instelling 
kreeg te horen dat het op zoek kon gaan naar een nieuwe kantoorruimte. Inmiddels  
heeft de SER een geschikt gebouw gevonden dat rond 1 juni 2013 door het secretariaat zal 
worden betrokken. De SER is verheugd met de nieuwe locatie, een comfortabele 
kantoorruimte met uitstekende vergaderfaciliteiten. De instelling zal hierdoor in staat zijn 
om de toegewezen taken op een effectieve en efficiënte manier uit te voeren. 
 
Het aantal gevraagde adviezen is in 2012 aanzienlijk toegenomen, naast de regering deden 
ook de staten in het verslagjaar voor het eerst een beroep op de SER. Het adviesverzoek 
afkomstig van de staten had betrekking op het oneigenlijk gebruik van kortlopende 
arbeidsovereenkomsten. Het AOV advies inzake het pensioenstelsel en het advies inzake de 
toename van criminaliteit op het eiland, hebben allen bijgedragen aan de naamsbekendheid 
van de Sociaal Economische Raad.  
 
Met het oog op de toekomst dient de SER een prominente rol in te nemen in onze 
samenleving. De instelling dient mee te gaan met de tijd, de complexe vraagstukken die zich 
voor doen op ons eiland, dienen in samenwerking met de sociale partners en de regering op 
een innoverende manier te worden aangepakt. 

 
René A. Richardson 
Voorzitter Sociaal Economische Raad 
 



 

 

 

 

 

3 

 

 

Hoofdstuk 1: Wet-en regelgeving die betrekking heeft op de adviestaak  
                         van de Sociaal Economische Raad                                                                      

 
In artikel 79 in het vijfde hoofdstuk van de Staatsregeling van Sint Maarten ligt de wettelijke 
basis voor de vaste colleges van advies.  
 
Artikel 79, eerste lid bepaalt dat; overige vaste colleges van advies in zaken van wetgeving 
en bestuur worden ingesteld bij Landsverordening. 
 
De Sociaal-Economische Raad is één van de vaste colleges van advies, de Landsverordening 
Sociaal Economische Raad (GT no.9) is één van de organieke Landsverordeningen die 
voortvloeien uit de Staatsregeling van Sint Maarten. 
 
Op grond van artikel 2, tweede lid van de Landsverordening Sociaal Economische Raad 
brengt de Raad zijn adviezen uit op verzoek van één of meer ministers. De Raad kan ook  
ongevraagd advies uitbrengen.  
 
Artikel 11a bepaalt dat: de inrichting en organisatie van het secretariaat van de Raad bij 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen wordt vastgesteld. 
 
Artikel 19 bepaalt dat: de Raad bij reglement van orde nadere regels vast stelt betreffende 
zijn werkwijze. 
 
Tot slot regelt artikel 22 dat: de geldelijke voorzieningen van de leden van de Raad, hun 
plaatsvervangers en van de secretaris worden vastgesteld bij landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen. 
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Hoofdstuk 2: Samenstelling van de Sociaal Economische Raad  
 

2.1 Samenstelling van de Sociaal Economische Raad 
  

Artikel 3, eerste, tweede en derde leden van de landsverordening van de Sociaal 
Economische Raad bepalen dat de Raad uit negen leden bestaat waaronder zes 
vertegenwoordigers van de werkgevers-en werknemersorganisaties en drie onafhankelijk 
leden (deskundigen). De negen leden hebben ieder een plaatsvervangend lid. 
 
In het verslagjaar hebben enkele mutaties plaatsgevonden in de samenstelling van de 
Sociaal Economische Raad.  
 
Bij de onafhankelijk leden is de heer Tadzio Bervoets vervangen door mevrouw Claudette 
Forsythe-Labega, bij de werkgevers organisatie Sint Maarten Hotel & Trade Association 
(SHTA), is mevrouw Valya Pantophlet vervangen door de heer Peter van Dort. Bij de Kamer 
van Koophandel (Chamber of Commerce) is de heer Hubert Pantophlet vervangen door de 
heer Ludwig Ouenniche. Bij de werknemersorganisaties deden zich in 2012 geen wijzigingen 
voor. 
 
Op 31 december 2012 was de samenstelling van de Sociaal Economische Raad als volgt. 
 
Voorzitter  : De heer René A. Richardson   Onafhankelijk lid 
Vice-voorzitter : De heer Dwight Williams   Onafhankelijk lid 
Deskundige  : Mevrouw Elaine Gumbs-Vlaun  Onafhankelijk lid 
 
Leden   : De heer Arthur Bute    Kamer van Koophandel 
   : De heer Joseph H. Lake jr   Kamer van koophandel 
   : De heer William Reed   WISCU/PSU vakbond 
   : Mevrouw Eveline Henriquez-Dijkhoffz SHTA 
   : De heer Edwin Smith    UFA vakbond 
   : De heer Theophilus Thompson  WIFOL vakbond 
 
Plaatsvervangende  : Mevrouw Claudette Forsythe-Labega  Onafhankelijk lid 
Leden   : Mevrouw drs. Shirley Gregoria-Pantophlet  WIFOL vakbond 
   : De heer Aruillio Baly     WISCU/PSU vakbond 
   : De heer Ludwig Ouenniche    Kamer van Koophandel 
   : De heer Marc van der Bilt    SHTA 
   : De heer mr. Peter van Dort    SHTA 
   : De heer Marcus Temmer    Onafhankelijk lid 
   : Mevrouw Suzy Kartokromo    Onafhankelijk lid 
   : De heer Raphael Arrindell    UFA vakbond 
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Onderstaand foto’s van de leden van de Sociaal Economische Raad. 
 

     
Voorzitter   Vice-voorzitter  Onafhankelijk lid 
Dhr. René A. Richardson Dhr. Dwight Williams  Mw. Elaine Gumbs-Vlaun 
 

     
Lid     Lid    Lid 
Dhr. Arthur Bute  Dhr. Jose H. Lake jr  Dhr. William Reed 

 

      
 Lid     Lid    Lid 
 Mw. Eveline Henriquez- Dhr. Edwin Smith  Dhr. Theophilus Thompson 

Dijkhoffz 
  
 
 

http://www.sersxm.org/board/Pages/Renee-Adrien-Richardon.aspx
http://www.sersxm.org/board/Pages/Dwight-Williams.aspx
http://www.sersxm.org/board/Pages/Elain-Gumbs-Vlaun.aspx
http://www.sersxm.org/board/Pages/Arthur-Bute.aspx
http://www.sersxm.org/board/Pages/Joseph-Lake-Jr.aspx
http://www.sersxm.org/board/Pages/William-Reed.aspx
http://www.sersxm.org/board/Pages/Eveline-Henriquez-Dijkhoffz.aspx
http://www.sersxm.org/board/Pages/Edwin-Smith.aspx
http://www.sersxm.org/board/Pages/Theophilus-Thompson.aspx
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Onderstaand foto’s van de plaatsvervangende leden van de Sociaal Economische Raad. 

  

                  Plaatsvervangend lid                                     
 Mw. Claudette Forsythe- Plaatsvervangend lid                     Plaatsvervangend lid 
 Labega                                         Mw. drs. Shirley Pantophlet-       Dhr. Aurillio Baly 
                 Gregoria 
  

      
 Plaatsvervangend lid  Plaatsvervangend lid  Plaatsvervangend lid 
 Dhr. Ludwig Ouenniche Dhr. Marc van der Bilt  Dhr. mr. Peter van Dort 
 

      
 Plaatsvervangend lid  Plaatsvervangend lid  Plaatsvervangend lid 
 Dhr. Marcus Temmer  Mw. Suzy Kartokromo  Dhr. Raphael Arrindell 
 
 
 

http://www.sersxm.org/board/Pages/Aurilo-Baly.aspx
http://www.sersxm.org/board/Pages/Ludwig-Ouenniche.aspx
http://www.sersxm.org/board/Pages/Marc-van-der-Bilt.aspx
http://www.sersxm.org/board/Pages/Vacant.aspx
http://www.sersxm.org/board/Pages/Marcus-Temmer.aspx
http://www.sersxm.org/board/Pages/Suzy-Kartokromo.aspx
http://www.sersxm.org/board/Pages/Raphael-Arrindell.aspx
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2.2  Het secretariaat van de Sociaal Economische Raad 
  
De landsverordening Sociaal Economische Raad bepaalt in artikel 11a dat: aan de Sociaal 
Economische Raad een secretariaat wordt toegevoegd met aan het hoofd de secretaris.  
In overeenstemming met artikel 11 derde lid wordt het personeel van het secretariaat  
op voordracht van de Raad, bij landsbesluit geschorst en ontslagen. 
 
Op 4 mei 2012 is het landsbesluit houdende algemene maatregelen tot regeling van de 
inrichting en de organisatie van het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad in 
werking getreden. Artikel 1 van het eerder genoemde landsbesluit bepaalt dat: de inrichting 
en organisatie van het secretariaat van de Sociaal Economische Raad, conform de functies 
zoals beschreven in het goedgekeurde formatieplan worden uitgeoefend. 
 
Op 31 december 2012 was de samenstelling van het secretariaat als volgt: 
 

                   
Secretaris       Economisch-juridisch  Bestuursadviseur 
Dhr. Gerard M.C. Richardson    bestuursadviseur                    Mw. mr. Daniëlle F. Choennie- 
                                                        Dhr. drs. Arend J. Alberts      Babel  

 

      
             Hoofdmedewerker     Administratief medewerker      

Dhr. Bastiaan Peters MSc Mw. Ursela B. Salomon                   
 
 
 

http://www.sersxm.org/secretariat/Pages/Gerard-Richardson.aspx
http://www.sersxm.org/secretariat/Pages/Ursela-B-Salomon.aspx
http://www.sersxm.org/secretariat/Pages/Danielle-Choennie-Babel.aspx
http://www.sersxm.org/secretariat/Pages/Bas-Peters.aspx
http://www.sersxm.org/secretariat/Pages/Arjen-Alberts.aspx
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Het secretariaat ondersteunt de Raad in zijn adviezen en overlegwerkzaamheden: 
  

1. Het voorbereiden en vastleggen van de vergaderingen van de Raad. 
2. Het zorgdragen voor de uitvoering van besluiten van de Raad waaronder het 

verrichten van vooronderzoek, 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.  

3. Het onderhouden van een werkrelatie met o.a. de regering, de afdelingen binnen de 
overheid en de Staten, de Sociaal Economische Raden van het Koninkrijk o.a. 
Curaçao, Aruba en de landelijke Sociaal Economische Raad in Nederland. 

4. Het opstellen van (concept) adviezen. 
 
Het secretariaat van de Sociaal Economische Raad zal tot 1 juni 2013 gehuisvest zijn op de 
tweede verdieping aan de E.C. Richardson Straat # 13. 
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2.3 Werkwijze en doelstelling van de Sociaal Economische Raad 
 
De vergaderingen van de Sociaal Economische Raad vinden twee keer per maand plaats op 
de tweede en vierde donderdag van de maand. Op grond van artikel 1, eerste lid van de 
reglement van orde leidt de voorzitter de vergaderingen van de Sociaal Economische Raad. 
 
Naast de Raadsleden, plaatsvervangende leden en stafleden kan op grond van artikel 17, 
eerste lid van de Landsverordening Sociaal Economische Raad, anderen (deskundigen, 
ambtenaren etc.) uitgenodigd worden om deel te nemen aan de vergadering.  
De deelnemers hebben dan een adviserende stem. De Sociaal Economische Raad kan op 
grond van artikel 2, tweede en derde lid gevraagd en/of ongevraagd advies uitbrengen. 
 
Het tot stand komen van een SER advies, gebeurt in drie fases. Hieronder wordt stapsgewijs 
in het kort elke fase uitgelegd. De onderstaande toelichting gaat uit van een gevraagd 
advies. 
 
De regering door tussenkomst van de minister-president/minister van Algemene Zaken 
dient aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad een adviesverzoek in. De adviseurs 
van de Sociaal Economische Raad verrichten onderzoek over het betreffende adviesverzoek 
en formuleren een plan van aanpak. Nadat de Raad overeenstemming heeft bereikt over de 
inhoud van het plan van aanpak wordt dit door de Raad vastgesteld.  
 

1. De volgende stap is de: “Green paper fase”. Tijdens de Green paper fase worden 
interviews afgenomen met deskundigen, verschillende organisaties worden bezocht 
om informatie en kennis in te winnen en op verzoek van de Raad, worden 
deskundigen uitgenodigd om nader toelichting te geven op een bepaald onderwerp. 
Na het verrichte onderzoek wordt de Green paper in het kort onder de stafleden 
besproken. In de SER vergadering wordt de Green Paper besproken. De leden van de 
Raad worden elk in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over de inhoud van 
de Green paper. Indien nodig vindt stemming plaats.  
 

2. Nadat de Raad overeenstemming heeft bereikt over de tekst en conclusie van het 
advies (Green paper fase) wordt dit vastgesteld. In de White paper fase worden er 
geen wijzigingen aangebracht aan de tekst en de conclusie. Eventuele wijzigingen 
zijn in deze fase alleen redactioneel van aard. Het uiteindelijke advies wordt door de 
voorzitter en secretaris getekend samen met het originele adviesverzoek worden de 
documenten aan de minister-president/minister van Algemene Zaken en in bepaalde 
gevallen als het een ontwerp initiatief landsverordening betreft aan de voorzitter 
van de Staten aangeboden. 
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De SER is een tripartiete 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 doel van de Sociaal Economische Raad is afgeleid van zijn missie, die zijn:  

 Evenwichtige economische groei   

 Duurzame ontwikkeling 

 Bevordering van het hoogst mogelijke niveau van werkgelegenheid  

 Eerlijke verdeling van inkomsten 
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2.4 Trainingen en cursussen van de Sociaal Economische Raad 
 
Voor het goed uitoefenen van zijn taken en de ondersteuning van de leden van de Raad,  
is de Sociaal Economische Raad afhankelijk van de mate waarin kennis beschikbaar is.  
De beschikbaarheid van betrouwbare en actuele kennisbronnen is belangrijk voor het 
adviseringtraject. In het verslagjaar is hier bijzondere aandacht aan besteed door onder 
andere personeel van het secretariaat in de gelegenheid te stellen stages te lopen en 
trainingen en cursussen te volgen. 
 
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de trainingen en cursussen die door de 
medewerkers van het secretariaat in 2012 zijn bijgewoond. 
 
Overleg tussen de secretariaten van de Sociaal Economische Raden van het koninkrijk. 
 
Op uitnodiging van de Sociaal Economische Raad Curaçao vond van 16 tot en met 19 april 
een training/uitwisseling van de secretariaten plaats op Curaçao. De deelnemers aan de 
training waren de secretarissen en beleidsadviseurs van de SER’en Curaçao, Aruba, Sint 
Maarten en Nederland.  Het doel van de training was om belangrijke ervaringen, informatie 
én kennis met elkaar uit te wisselen. De training was leerzaam en heeft geleid tot een 
steviger internationale basis voor de contacten die de sociaal-economische raden binnen 
het koninkrijk onderhouden.  
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

12 

 

 
Stage bij de Sociaal Economische Raad Nederland 

In de periode van 6 tot en met 18 november 2012, liepen de bestuursadviseur en 
hoofdmedewerker van het secretariaat in het kader van de opbouw van de Sociaal 
Economische Raad Sint Maarten twee weken durende stage bij de Nederlandse SER.  
De Sociaal Economische Raad Sint Maarten is het jongste adviesorgaan van de SER’en 
binnen het koninkrijk. Sommige Raadsleden en de medewerkers van het secretariaat 
hebben weinig tot geen historie in de Sociaal Economische Raad van de voormalige 
Nederlandse Antillen. Sint Maarten heeft nog niet het nodige netwerk en ervaring 
opgebouwd. Het uitwisselen van informatie en kennis gedurende de stage is het 
uiteindelijke doel om de expertise en functioneren van de SER Sint Maarten te verbeteren. 

 
Zo heeft de ervaring van de twee weken durende meeloopstage bij de Sociaal Economische 
Raad Nederland als voorbeeld kunnen dienen voor onze instelling, in het bijzonder 
betreffende de rol van het secretariaat. De bestuursadviseur en hoofdmedewerker hebben 
onder andere geleerd dat het secretariaat bij het schrijven van adviezen zo analytisch 
mogelijk te werk moet gaan en een neutrale houding moet innemen. Het uiteindelijke 
advies moet komen van vertegenwoordigers in de Sociaal Economische Raad, waar de 
achterban daadwerkelijk wordt geraadpleegd. Middels commissievergaderingen worden 
adviezen voorbereid. Uiteindelijk moet het advies gedragen worden door de achterban van 
het raadslid dat vertegenwoordigd is in de SER. 
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2.5 De vergaderingen van de Sociaal Economische Raad 
 
Op grond van artikel 13 lid één van de Landsverordening Sociaal Economische Raad, roept 
de voorzitter de Raad bijeen onder melding van de aangelegenheden die behandeld zullen 
worden. 
 
In het verslagjaar kwam de Raad zestien keer bijeen. Daarnaast vonden er maandelijks 
overlegvergaderingen plaats, waarin de adviesverzoek(en) de belangrijkste 
gespreksonderwerp waren. Tot slot kwam de Raad in de maand december voor een 
spoedvergadering bijeen om het advies inzake de indexering op de minimumloon te 
bespreken en zijn advies hierover uit te brengen.  
 
De SER heeft momenteel geen eigen vergaderzaal tot zijn beschikking, er wordt daarom 
voor de vergaderingen gebruikt gemaakt van de vergaderzaal van de Algemene Rekenkamer 
en de Raad van Advies. Voor de plenaire vergaderingen en ontvangst van gastsprekers 
wordt gebruikt gemaakt van de A.C. Wathey Legislative Hall van het bestuurskantoor.  
 
De gemiddelde opkomst van alle vergaderingen lag in 2012 op 80%. Voor de plenaire  
vergaderingen separaat lag dit gemiddelde nog hoger, namelijk op 90%1.  
 

              
  

                                                        
1
 Bron: 2012 presentielijst vergaderdagen Sociaal Economische Raad 
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2.6 De Service Level Agreement  

 

 Voor de uitvoering van besluiten en het verlenen van diensten, voor zover het betreft het 
personeelsbeheer, het financiële beheer en het materiële beheer (de bedrijfsvoering) van 
de Sociaal Economische Raad, hebben de voorzitter, de minister van Algemene Zaken en de 
minister van Financiën in augustus van het verslagjaar een service level agreement (SLA) 
ondertekend. De SLA houdt in dat bepaalde ondersteunende afdelingen van de overheid de 
SER van dienst zullen zijn voor wat betreft functies die de SER zelf vanwege haar kleine 
schaal niet doelmatig kan uitvoeren. 
 
Middels de SLA kan de Sociaal Economische Raad een beroep doen op de onderstaande 
afdelingen: 
 
 Personeel en Organisatie (P&O) 
 Afdeling Informatie en Communicatie Technologie (ICT) 
 Afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV) 
 Afdeling Facilitaire Zaken (FZ) 
 Afdeling Financiën en dienst Comptabiliteit 
 
De hierboven genoemde afdelingen ressorteren onder de verantwoordelijkheid van de 
minister van Algemene Zaken en de minister van Financiën. 
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Hoofdstuk 3: Financieel beheer van de Sociaal Economische Raad 
 

3.1 USONA begroting 2012 
 
In het jaar 2010 is voor het project “Opbouw Hoge Colleges van Staat” een totaal bedrag 
van Nafl. 4,2 miljoen gereserveerd voor de oprichting van de Hoge Colleges van Staat en de 
Sociaal Economische Raad. Het beheer van de gelden wordt door Uitvoeringsorganisatie  
Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (USONA) uitgevoerd. USONA is 
verantwoordelijk voor een rechtmatig en doelmatig beheer van de gelden die aan Sint 
Maarten wordt toegekend voor ontwikkelingsprojecten. 
 
Bij aanvang van het project is aan de Sociaal Economische Raad in het jaar 2011 een bedrag 
Nafl.335,426 toegekend. Achteraf bleek dat de werkelijke kosten in de praktijk veel hoger 
uit vallen dan door USONA in eerste instantie was begroot. 
 
De Sociaal Economische Raad heeft in het jaar 2011 een verzoek ingediend voor verdere 
aanvulling van zijn budget. USONA heeft ingestemd met het verzoek van de Sociaal 
Economische Raad en heeft een aanvullend bedrag van 468.000,- gereserveerd voor de 
instelling, dat in twee tranches wordt uitbetaald. USONA heeft hieruit in december 2011 
een bedrag van Nafl. 234.000,- (eerste tranche) toegekend aan de Sociaal Economische 
Raad. 
 
In 2012 ontving de Sociaal Economische Raad ten behoeve van de verdere opbouw van de 
instelling het resterende bedrag van Nafl. 234.000,- (tweede tranche).  
 
De Sociaal Economische Raad heeft van USONA voor het project “Opbouw van de Hoge 
Colleges van Staat” een totaal bedrag van Nafl. 803,426,- ontvangen.  
 
Toegekend door USONA    Nafl. 335,426,- 
Eerste tranche verhoging budget  Nafl. 234,000,- 
Tweede tranche verhoging budget  Nafl. 234,000,- 
Totaal      Nafl. 803,426,- 
 
Vanwege de onvoorziene verhuizings- en verbouwingskosten waarmee de SER in 2012 werd 
geconfronteerd, is in aanvulling op genoemd totaalbedrag nog een extra budget uit USONA 
restgelden vrijgemaakt om deze kosten te dekken. 
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3.2. Landsbegroting 2012 
 
De Sociaal Economische Raad stelt jaarlijks zijn begroting vast en legt deze vervolgens ter 
goedkeuring voor aan de minister van financiën. Dit jaarverslag bevat een samenvatting van 
de landsbegroting 2012. 

 
De overheid heeft een begroting van Nafl. 1,127,194 voor het jaar 2012 toegekend aan de 
Sociaal Economisch Raad. Ten opzichte van 2011 bedraagt het verschil Nafl.604,678 toen 
beschikte de Sociaal Economische Raad over een bedrag van Nafl. 522,516 voor zijn 
financieel, personeel en materieel beheer.  
 
3.3  Baten en lasten 
 
In deze paragraaf treft men in het onderstaande grafiek een weergave van de kosten 
gebaseerd op de landsbegroting 2012.  
 
Voor het jaar 2012 waren de totale uitgaven aan renumeratiekosten begroot op  

             Nafl 296.100,-De werkelijke renumeratiekosten in 2012 bedragen Nafl 291.500,-.  
Het feit dat de werkelijke renumeratiekosten lager uitvallen is toe te rekenen aan de 
berekeningen van de afdeling Financiën. 
 
De onderbesteding van de landsbegroting in 2012 van de personeelskosten in afbeelding 1  
is voornamelijk een gevolg van de onderbezetting van het secretariaat. In maart 2012 zijn 
drie van de vier openstaande functies vervuld, waardoor het niet-bestede bedrag op de 
begroting toe te rekenen is aan de openstaande vacature. 
 
Afbeelding 1 
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Het project “Opbouw Hoge Colleges van Staat” is in december 2012, door Nederland 
verlengd tot en met september 2013. Dit houdt in dat de Sociaal Economische Raad na 
bovengenoemde verplichtingsdeadline geen verplichtingen meer mag aangaan voor het 
project. 
 
De onderstaande afbeelding geeft de besteding van USONA gelden weer vanaf het begin 
van de opbouw fase van de Sociaal Economische Raad in het jaar 2011, de uitgaven in het 
jaar 2012 en de verplichtingen voor het jaar 2013.  
 
Afbeelding 2 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
De verbouwing, symposium, opbouw bibliotheek, dienstreizen en een gedeelte van de 
cursus en opleiding zijn activiteiten waarvoor gelden in 2013 gereserveerd zijn.  
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Hoofdstuk 4: Uitgebrachte adviezen van de Sociaal Economische Raad 
 
In dit hoofdstuk treft men de samenvattingen van de uitgebrachte gevraagde en 
ongevraagde adviezen in het jaar 2012. De samenvattingen geven in hoofdlijnen de inhoud 
weer van de adviesverzoeken en het advies van de Raad. 
 
4.1  Adviesverzoek omtrent de Landsverordening  oneigenlijk gebruik van  
kortlopende arbeidsovereenkomsten 
 
Het gaat er in de ontwerp landsverordening volgens de beleidsnota van het Directoraat van  
de Arbeid 2007 om, dat de werkgevers gedreven zijn door een aantal motieven bij hun 
keuze om vacatures tijdelijk te vullen. De eerste factor is de aard van de betrokken 
activiteiten.  
Een grote deel van de productie is seizoensgebonden (bv toerisme) of project georiënteerd 
(bv. in de bouw). Bovendien veranderen producten en markten snel, dus blijvende productie 
en daarmee werkgelegenheid kan zelden worden gegarandeerd. Deze factor wordt nog 
verergerd door het feit dat vaste contracten onaantrekkelijk zijn, waardoor die sporadisch 
voorkomen. Dit verschijnsel kan men wijten aan de zware eisen voor ontslag.  
 
De tweede factor is de toegenomen kosten van zakendoen, hierdoor worden werkgevers 
gedreven tot risico-aversie en willen vermijden dat zij vaste medewerkers moeten betalen 
wanneer er gebrek aan werk is.  
 
De derde factor is de gevreesd verslechterende werk ethiek en onvoldoende opleiding  
en/of competenties. Met andere woorden, werkgevers handelen voorzichtig en willen  
een ruime proefperiode gebruiken voor dat zij een medewerker in vaste dienst nemen. 
 
De inhoud van de ontwerp landsverordening verordening en de daarin vervatte 
maatregelen worden vanuit een sociaal-economische perspectief in drie artikelen belicht. 
Hieronder het advies van de Sociaal Economische Raad met betrekking tot hierboven 
genoemd onderwerp. 
 
De Raad adviseert als volgt: 
 
Met betrekking tot artikel I, worden alle drie secties beschouwd als ongewenst, om redenen 
van onnodige toename van de bureaucratie, contraproductieve effecten  en ineffectiviteit 
gezien het probleem met de korte duur arbeidscontracten. 
 
Ten aanzien van artikel II, afdelingen 1 en 2, worden  (ontwerp-) LB-hammen genoemd in 
het ontwerp, maar deze zijn niet opgenomen in de tekst. Zonder de eerste en tweede 
afdelingen wordt het moeilijk om het ontwerp landsverordening toe te passen in een 
praktische zin. Bovendien is in artikel II alleen relevant voor artikel I. 
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Ten aanzien van artikel III, beschouwt de Raad dit type boete voor een economische 
overtreding overbodig. De Raad adviseert hiervan af te zien. Het creëert een juridisch en 
economisch onevenwicht tussen de afhandeling van deze kwestie en andere arbeids-
gerelateerde regels. 
 
Om de onmiddellijke problemen in de ontwerp-landsverordening gericht op te pakken, 
adviseert de Raad eveneens: 
 
 Versterking van de handhaving van de bestaande regels met betrekking tot tijdelijke 

contracten, versterking en verbetering van de arbeidsinspectie in termen van 
mankracht, middelen en organisatiestructuur, heroriënteren van de arbeidsinspectie 
naar de naleving van het tijdelijke contract regels en het zichtbaar maken van  
de informele economie. 

 Verhoging van de kennis van en de naleving van deze regels onder werkgevers; 
 Stimuleer werknemers om hun rechten te doen gelden op grond van de bestaande 

regels, de verspreiding van gestandaardiseerde informatie over hun wettelijke rechten 
te stimuleren en die dienen te worden verstrekt door de overheid in een taal die de 
werknemer beheerst. De verantwoordelijkheid om deze informatie te verspreiden 
moet worden gedeeld door werkgevers, vakbonden en de overheid. 

 
Afbeelding 3 Tijdelijke en permanente gecontracteerde arbeid 2003-2009 
(Bronnen: 2005 en 2009 Beroepsbevolking enquête) 
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4.2 Adviesverzoek omtrent de Landsverordening tot wijziging van de 
Motorijtuigenbelasting Verordening en de Algemene Landsverordening Landsbelastingen 
in verband met de invoering van een nieuw belastingsysteem voor 
motorrijtuigenbelasting 
 
Het gaat er in de onderhavige ontwerp Landsverordening om, dat het belastingsysteem 
zoals opgenomen in de motorrijtuigenbelastingverordening wordt aangepast zodat het voor  
de belastingplichtige eenvoudiger wordt om de geldende verplichtingen na te komen. 
 
Het huidige systeem van de heffing van motorrijtuigenbelasting wordt algemeen 
beschouwd als onhandig, waardoor iedere automobilist jaarlijks in de rij moet staan om een 
nieuwe nummerplaat aan te schaffen tegen betaling van de toepasselijke wegenbelasting.  
 
Op basis van de berekeningen van de Sociaal Economische Raad, waarschuwt het 
adviesorgaan dat er de mogelijkheid bestaat dat de overheid financiële schade oploopt,  
als gevolg van niet-naleving. De verliezen kunnen hoger uitvallen dan de totale besparingen. 
In de toelichting van het ontwerp landsverordening wordt een schatting gemaakt van Nafl. 
225.000 per jaar.  
 
Bijvoorbeeld uitgaande van een Nafl. 7 miljoen jaarlijkse verkeersbelasting / voertuig 
belastinginkomsten (begroot voor 2012/2013 ongeveer Nafl. 8 miljoen) een daling van 25% 
in overeenstemming zouden de overheidsinkomsten verminderen met Nafl. 1,75 miljoen, 
vele malen het bedrag dat bespaard zou worden op kentekenplaten.  
 
De Raad adviseert de Regering om zich op korte termijn te concentreren op, het bijwerken 
en samenvoegen van de overheidsdatabases op een zodanige wijze dat de gegevens van de 
belastingbetalers in de registratie van motorvoertuigen systeem worden ingevoerd en 
bijgehouden. 
 
De Raad adviseert ook om op basis van het hierboven genoemde, te zorgen voor een 
systeem van bestuurlijke handhaving van de motorrijtuigenbelasting in combinatie met de 
belastinginspectie die weinig kans van falen heeft en naleving even onvermijdelijk maakt als 
in het huidige systeem. Na het realiseren van het hierboven genoemde de uitvoering van 
het nieuwe systeem zoals geschetst in het wetsvoorstel, indien mogelijk per 1 januari 2014 
in te voeren. 
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4.3 Adviesverzoek met betrekking tot de noodzaak en de wenselijkheid van de  
Indexering van de minimumlonen per 1 januari 2013 
 
Het gaat in het adviesverzoek volgens de “position paper” om de bevoegdheid van de 
minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (VSA) om de minimumlonen 
te indexeren. De rechtsgrond van deze bevoegdheid is terug te vinden in artikel 13, eerste 
lid, van de Landsverordening minimumlonen. 
 
Er zijn twee manieren waarop de Regering de minimumlonen kan wijzigen: 

 
1. Het minimumloon op jaarbasis te wijzigen, rekening houdend met de indexering. 
2. De gemiddelde loonstijging van de gehele bevolking als basis voor het verhogen van 

het minimumloon te nemen en niet de jaarlijkse mutatie van de 
consumentenprijsindex (CPI). De gemiddelde loonstijging zou dan worden 
vastgesteld door middel van een drie jaar gemiddelde van de loonstijging 

 
Na bestudering van de position paper adviseerde de Raad als volg. 
 
Met in achtneming dat de laatste wijziging van de minimumloon die uit september 2008 
dateert, stemt de Raad in met de indexering op de minimumloon. 
 
De landsverordening inzake de minimumlonen te wijzigen zodat de voornemens van de 
Regering om indexatie op jaarbasis plaats te laten vinden weerspiegeld wordt in de wet.  
De Sociaal Economische Raad steunt dit voornemen van de overheid ten volle. 
 
Verhoog de algemene naleving van de belastingwetgeving; in ieder geval beter dan de 
huidige 36%. Dit kan dan leiden tot een lagere belastingdruk voor alle burgers, waardoor de 
koopkracht en de economie zullen stimuleren. 
 
De Raad adviseert ook dat een van de belangrijkste obstakels die bijdragen aan de 
verhoging van de kosten van levensonderhoud is, het gebrek aan uitvoering van 
prijscontroles in supermarkten en groothandel. De stijging van de prijzen hebben  
een direct effect op de koopkracht van niet alleen de personen die een minimumloon  
salaris verdienen, maar op de gehele bevolking. 
 
De Regering dient de koopkracht onder alle groepen te verbeteren en niet alleen van de 
minimumloon verdieners. De Raad adviseert tevens om de AOV premie percentage naar 
beneden bij te stellen vanaf 1 januari 2013, zoals aanbevolen in het SER-advies "Naar een 
duurzaam, betaalbaar  en rechtvaardig AOV pensioenstelsel ". Deze maatregel zou direct  
invloed hebben op alle netto uitgaven en zal uiteindelijk leiden tot een verhoging van de 
koopkracht. 
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4.4. Adviesverzoek inzake een betaalbaar, duurzaam en rechtvaardig AOV  
Pensioenstelsel 
 
Het adviesverzoek betreft het rapport dat in het verslagjaar werd opgesteld door een 
stuurgroep bestaande uit de secretarissen-generaal van de ministeries van 
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, Financiën en Toerisme, Economische 
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, de directeur van SZV en de afdelingshoofden van 
Sociale Ontwikkeling en Volksgezondheid. 
 
Het rapport richt zich op de toekomst van de AOV-systeem en bevat een aantal concrete 
aanbevelingen om de duurzame toekomst van de algemene pensioenstelsel te waarborgen. 
Bovendien raakt aan een aantal gerelateerde onderwerpen die de algemeen AOV-systeem 
en die streven naar een solide oudedagsvoorziening te garanderen en aan te vullen, voor de 
bevolking van Sint Maarten. Deze onderwerpen omvatten de aanbeveling om een verplichte 
tweede pijler pensioenstelsel in te voeren voor alle werknemers, en de verbreding van de 
fiscale aftrekbaarheid van de derde pijler particuliere pensioenregelingen. 
 
Het AOV advies raakt verschillende onderwerpen en is veelomvattend, het onderstaand is 
een samenvatting van het advies van de Raad. 

 
 Het premie-inkomen verhogen tot Nafl. 100.000; 
 Het afschaffen van de vermindering voor ontbrekende jaren voor personen die meer 

dan 10 jaar actief zijn geweest op SXM; 
 De AOV gerechtigde leeftijd geleidelijk over een periode van 10 jaar te verhogen 

naar 65 jaar; 
 Verhoog de maandelijkse AOV uitkering voor Nafl. 1.000 per maand; 
 Reductie van de premie percentages met 1,5% voor werkgevers (van 7% naar 5,5%) 

en werknemers (van 6% naar 4,5%). 
 
In dit scenario zou break-even tussen jaarlijkse kosten en baten van het AOV fonds 
zich voordoen in 2027, gelijk aan dan het scenario bij ongewijzigd beleid. 
 
De reservepositie van de AOV-fonds in 2030 (het referentiejaar in het AOV rapport) 
zou zijn Nafl. 598 miljoen, een daling ten opzichte van de Nafl. 930 miljoen in de 
huidige situatie. Dit is echter nog steeds een zeer omvangrijk reservefonds, veel 
meer dan de nodige financiële buffer om eventuele nadelige gevolgen van het fonds  
te absorberen. 
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4.5. Ongevraagd advies inzake de oprichting van een nationale bibliotheek voor 
het land Sint Maarten 
 
Raadslid de heer W. Reed van de Windward Island Civil Servant Union (WICSU) en Private 
Sector Union (PSU) kwam met het verzoek om de naam van de Philipsburg Jubliee 
bibliotheek te veranderen en om te zetten in “De Nationale Bibliotheek van Sint Maarten”.  
De achterliggende gedachte achter het verzoek is de bescherming van de bibliotheek en ook 
om het de nationale bibliotheek van het land Sint Maarten te maken. 
 
De Raad ging unaniem akkoord met de voorstel van Raadslid Reed en adviseerde de 
Regering als volgt. 
 
De huidige Philipsburg Jubilee Bibliotheek als nationale bibliotheek van Sint Maarten aan te 
wijzen. Zorg te dragen dat de jaarlijks subsidie wordt verhoogd zodat tijdens de overgang 
naar een nationaal bibliotheek er genoeg geld is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 
Tenslotte adviseerde de Raad om middels beleid een nieuw gebouw voor de bibliotheek te 
realiseren. 
 
4.6. Ongevraagd advies inzake de noodzaak van een wijkgerichte criminaliteit preventie 
 
De Sociaal Economische Raad kiest ervoor om te adviseren over de sociale en economische 
kosten van criminaliteit, wanneer de kosten niet worden aangepakt zullen ze aanzienlijk 
ernstiger zijn in de toekomst. Dit onderwerp werd geacht in aanmerking te komen voor 
ongevraagd advies, omdat de sociale en economische kosten van criminaliteit de kwaliteit 
van het leven ondermijnen en druk zetten op de kosten van het zakendoen en het 
investeringsklimaat. De adviezen en aanbevelingen voor het beleid in dit advies worden 
unaniem gesteund door de Raad. 
 
Hoewel de gevolgen van criminaliteit centraal staan in het advies, wordt het 
rechtshandhavingsbeleid niet besproken. Vanuit het oogpunt van de rechtshandhaving 
heeft men reeds intensief onderzocht wat er moet gebeuren om de maatschappij te 
beschermen.  
 
Het rapport “Criminaliteitsbeeldanalyse Sint Maarten” heeft vier categorieën geprioriteerd 
van kleine en geweldsmisdrijven met 'hoge prioriteit' voor wetshandhavingsinstanties. Het 
nieuwe wetboek van strafrecht is een volgende stap om de maatschappij beter te 
beschermen.  
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Met betrekking tot het aanpakken van criminaliteit, adviseert de Raad als volg: 
 
Voor de uitvoering van een alles omvattend misdaadpreventiebeleid voor Sint Maarten, met 
een proef in de wijken met een Help Desk (St. Peters, Cole Bay en Dutch Quarter). 
 
Om te streven naar samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en 
Sport Zaken, het ministerie van Gezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid en het 
ministerie van Justitie voor een misdaad preventieprogramma. 
 
Voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen van deze ministeries naar het 
volledige programma voor een periode van ten minste vier jaar en tijdens het programma 
aan de leden van de community boards vergoeden voor hun blijvende tijdsinvestering en 
samenwerking veilig te implementeren. 
 
Afbeelding 4 geregistreerd misdaad 
 

 
 
 
Het rapport concludeert dat op basis van de geregistreerde misdaad bij de politie dat de 
criminaliteit is gestegen met 27% tussen 2003 (2.193 geregistreerde misdrijven) en 2006 
(3.008 geregistreerde misdrijven2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2
 Plan veiligheid Sint Maarten, pagina’s 23, 24  
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Hoofdstuk 5: Externe contacten van de Sociaal Economische Raad 
 
In het verslagjaar heeft de Sociaal Economische Raad externe contacten gelegd met 
verschillende instituten en Sociaal Economische Raden zowel binnen als buiten het 
Koninkrijk. In dit verband kunnen de onderstaande contacten als belangrijkste worden 
aangemerkt. 
 
5.1. Werkbezoeken; Nederland, Aruba en Curaçao 
 
Nederland 
 
Een delegatie van de Sociaal Economische Raad van Sint Maarten bracht van maandag 21 
tot en met donderdag 24 mei 2012 een werkbezoek aan een aantal verwante organisaties in 
Nederland. 
 
Bij de kennismaking tussen de top van beide raden, heet SER Nederland de ‘jongste tak’ van 
de familie van Sociaal Economische Raden welkom en overhandigt SER Sint Maarten een 
voorzittershamer die in de beginjaren van de SER Nederland werd gebruikt. Er wordt 
informatie uitgewisseld over de specifieke sociaal-economische situatie van Sint Maarten, 
de ontwikkelingen sinds 10/10/10 en het unieke karakter van het gedeelde eiland Sint 
Maarten – Saint Martin. Ook wordt gesproken over verschillende manieren waarop de SER 
Nederland en SER Sint Maarten met elkaar kunnen samenwerken. 
 
Gedurende de week van 21 tot en met 24 mei ging de delegatie op bezoek bij de 
Gevolmachtigde minister van Sint Maarten de heer M. Voges, de Sociaal Economische Raad 
Delft en de provinciale SER’en van Noord-Brabant en Zeeland.  
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Aruba 
 
Een delegatie van de Sociaal Economische Raad Sint Maarten bracht van zondag 23 tot en 
met donderdag 27 september 2012 een werkbezoek aan SER Aruba ter gelegenheid van hun 
25-jarig jubileum. Gedurende het verblijf van de delegatie werd er verder contact gelegd 
met de Centrale Bank en kamer van koophandel. 
 
De viering begon met de inleiding van de gouverneur, terwijl het volkslied van Aruba werd 
gespeeld. In zijn toespraak sprak de voorzitter van SER Aruba over de noodzaak van 
samenwerking tussen overheid, werkgevers en werknemers in aangelegenheden op het 
sociaal-economische domein in Aruba. De premier van Aruba dhr. Mike Eman benadrukte 
ook de noodzaak voor een Sociaal-Economische Raad in Aruba en lichtte de sociale en 
economische ontwikkeling van Aruba in de afgelopen 25 jaar toe.  
 
De voorzitter van de SER Sint Maarten René A. Richardson gaf een toespraak en verwees 
naar de indrukwekkende economische ontwikkeling van Aruba, die met name toe te 
rekenen zijn aan de staatkundige hervorming van de Status Aparte. Hij gaf ook de centrale 
rol aan die de SER daarin gespeeld heeft met het waarborgen van sociale harmonie en 
evenwichtige economische groei. Tevens refereerde hij aan de sociale en economische 
uitdagingen die de snelle ontwikkeling met zich meebrengt, en op de parallellen tussen 
Aruba en de sociale en economische omstandigheden van Sint Maarten. 
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5.2. Internationale Associatie van Sociaal Economische Raden en  
Aanverwante Instellingen (AICESIS) 
 
De Sociaal Economische Raad bereikte in juni 2012 een nieuwe mijlpaal. Tijdens de 
algemene vergadering van de Internationaal Associatie van Sociaal Economische Raden en 
Aanverwante Instellingen (AICESIS) die op 14 en 15 juni, 2012, in Rio de Janeiro, Brazilië 
werd georganiseerd verwierf Sint Maarten volledig lidmaatschap van de AICESIS. 
 
Tijdens zijn presentatie gaf SER voorzitter René A. Richardson meer inzicht in de Sociaal 
Economische Raad en het eiland Sint Maarten. De toespraak en presentatie van SER Sint 
Maarten werd door de leden warm onthaald. Het bestuur was zeer tevreden, na unanieme 
stemming werd Sint Maarten officieel toegevoegd aan het ledenbestand van de AICESIS. 
 
AICESIS is een jonge vereniging in ontwikkeling. Opgericht in 1999 telt deze tegenwoordig 
bijna zestig leden uit vier continenten (Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Europa).  
De economische en sociale Raden zijn raadgevende instellingen, waaronder organisaties, 
sociale partners en andere belanghebbenden.  
 

 
 
Van links naar rechts SER voorzitter, dhr. R. Richardson, dhr. Jose H. Lake jr, dhr. Dwight Williams en 
dhr. Edwin Smith 
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