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Tijdens de vergadering van donderdag 23 oktober 2014, definieerde de Raad de volgende missie en visie voor het 
adviesorgaan.  

Missie: 
Om de overheid van objectief advies te voorzien ten gunste van de duurzame ontwikkeling van Sint Maarten.
Het geven van strategisch advies die de dynamiek van beleidsdiscussies zal veranderen.
Het opleiden van het bestuur en medewerkers van de Sociaal Economische Raad (SER) ter verbetering van het 
functioneren van de SER.

Visie:
Om de duurzame ontwikkeling te bevorderen, met het doel een betere kwaliteit van leven voor de bevolking van Sint 
Maarten te garanderen. 

Missie & visie van de
Sociaal Economische Raad
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Het jaarverslag 2014 beslaat de periode van 1 januari tot en met 31 december 2014. 
Dit jaarverslag wordt zowel in de Nederlandse als de Engelse taal aangeboden, en geeft u een indruk van een jonge 
organisatie die terugblikt op een productief 2014.

Het jaar 2014 stond in het teken van verandering voor het Land Sint Maarten. Verandering in alle opzichten, dus ook 
bij de SER. 

In het jaar 2014, kwam de zittingstermijn van het eerste bestuur van de SER ten einde. Dit eerste bestuur was voor 
een periode van drie jaar benoemd. De voornaamste taak van het eerste bestuur was de opbouw en inrichting van 
het adviesorgaan. Per 28 mei 2014 is er een nieuw bestuur benoemd. Van het voormalig bestuur zijn enkele leden 
herbenoemd voor een tweede zittingstermijn. Het nieuw bestuur heeft in hun meerjarenplan van 2014 tot en met 
2017 de verdere ontwikkeling van het adviesorgaan uitgewerkt. 

In het verslagjaar zijn twee gevraagde adviezen aan de regering uitgebracht. Het eerste advies was het ontwerp 
Landsverordening arbeidsovereenkomst gevolgd door het ontwerp Landsverordening kwijtschelden belastingschulden. 
De SER heeft ook twee ongevraagde adviezen ingediend, Flexicurity (advies inzake een flexibel ontslagrecht en 
een pro-actief banenmarkt beleid voor Sint Maarten) en een advies inzake een verplicht pensioen stelsel voor Sint 
Maarten.
              
In 2014 organiseerde de SER een tweede symposium. Het thema van dit symposium was getiteld “Inclusive 
Development” (Inclusieve Ontwikkeling) voor een beter Sint Maarten, en stond in het teken van het combineren 
van onze snelle toerisme gedreven economie aan de ene kant met aan de andere kant de daarmee samenhangende  
maatschappelijke uitdagingen in verband met de toelating en de integratie van immigranten. Alles, met behoud van en 
de verdere ontwikkeling van de nationale identiteit van ons jong land.

Alle burgers betrekken in de ontwikkeling van Sint Maarten betekent ook openstaan voor signalen vanuit de 
samenleving. Dat is altijd een belangrijk uitgangspunt van de SER geweest. Aan diverse maatschappelijke organisaties 
biedt de SER de mogelijkheid om hun specifieke deskundigheid in te brengen. Met kennisinstellingen en 
beleidsmakers in binnen- en buitenland vindt veelvuldig informatie- uitwisseling plaats. Met de verheidsdepartementen 
en het parlement is regelmatig contact. En dat karakteriseerde opnieuw de werkwijze van de SER voor het jaar 2014.

Overleg is inherent aan de adviesfunctie van de SER, waarbinnen organisaties van ondernemers, van werknemers en 
van onafhankelijke deskundigen de mogelijkheid wordt geboden om gezamenlijk, door middel van advies, overleg 
en onderhandeling, richting te geven aan sociaal-economisch beleid. De toekomst van de overlegeconomie is vooral 
gekoppeld aan het vermogen tot consensusvorming over sociaal-economisch beleid onder zich voortdurend wijzigende 
omstandigheden: een sterkere marktwerking, internationalisering van economie en beleid, individualisering en 
emancipatie van burgers , decentralisatie van openbaar bestuur en van sociaal-economische verhoudingen. 
De SER is in het overleg ontzettend belangrijk omdat het kennis en belang samenbrengt in beleidsgerichte advisering. 

Mevrouw Oldine V. Bryson-Pantophlet  
Voorzitter van de Sociaal Economische Raad Sint Maarten

Voorwoord
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Conform artikel 10 van de Landsverordening van de Sociaal Economische Raad, worden de voorzitter en diens 
plaatsvervanger op voordracht van de Raad bij landsbesluit uit de leden benoemd en ontslagen.

Op 28 mei 2014 werd Oldine V. Bryson-Pantophlet officieel geïnstalleerd als voorzitter van de Sociaal Economische 
Raad. Zij is uit de leden gekozen en is de eerste vrouwelijke voorzitter van de SER. 
De heer Dwight Williams is op diezelfde dag herkozen tot Vice-voorzitter van de Raad. Gedurende de eerste 
zittingstermijn van de SER van 2011 tot en met 2014, fungeerde de heer Williams ook in de rol van Vice-voorzitter. 

Mevrouw Oldine V. Bryson-Pantophlet volgt de heer Arthur Bute op, die per 30 april 2014 aftreed wegens het 
beëindigen van diens zittingstermijn. 

Van links naar rechts: voormalig voorzitter Arthur Bute overhandigt de voorzitter-
shamer  aan nieuwe SER voorzitter Oldine Bryson-Pantophlet.

Voorzitterswissel
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1.1 Organisatie.
In de Staatsregeling van het land Sint Maarten is in artikel 79, de wettelijke basis neergelegd voor de vaste colleges 
van advies. De SER is een adviesorgaan dat op basis van de Landsverordening van de Sociaal Economische Raad GT 
nummer 19 is ingesteld.

De SER is een onafhankelijk adviesorgaan en maakt als zodanig geen onderdeel uit (afdeling) van het Ministerie van 
Algemene Zaken. Het Ministerie van Algemene Zaken wordt gedefinieerd in de Landsverordening inrichting en 
organisatie landsoverheid (LIOL) en is verder uitgewerkt in het organisatiebesluit van het Ministerie van Algemene 
Zaken. De SER valt daar niet onder. Maar, de politieke verantwoordelijkheid van de SER ligt bij de Minister van 
Algemene Zaken.

1.2 Werkwijze.
 
In artikel 13 tot en met 19 van de Landsverordening Sociaal Economische Raad wordt de werkwijze van het 
adviesorgaan nader uitgelegd.

De voorzitter roept de Raad bijeen wanneer hij/zij dat nodig of wenselijk acht, onder mededeling van de 
aangelegenheden die behandeld zullen worden. De voltallige Raad vergadert sinds 2012 in de regel tweemaal per 
maand, op de tweede en vierde donderdag van de maand. De vergaderingen vinden plaats in de vergaderzaal van het 
SER kantoor gelegen in het Harbor View Complex te Philipsburg.

De agenda en achterliggende stukken worden één week vóór aanvang van de vergadering aan de Raad verstuurd. 
Wanneer tenminste twee leden van de Raad dit schriftelijk en gemotiveerd aan de voorzitter hebben verzocht, roept 
de Voorzitter binnen veertien dagen na de datum van het verzoek een vergadering bijeen onder de mededeling van 
het gemotiveerde verlangen van de desbetreffende leden. Het belangrijkste onderdeel van de raadsvergadering is de 
behandeling en vaststelling van adviezen. Deze worden voorbereid door het secretariaat en de werkcommissies.

Een vergadering van de Raad vindt geen doorgang indien niet tenminste de helft van het aantal leden waaruit de Raad 
is samengesteld, vertegenwoordigd is. Nadat de Raad tweemaal tot een vergadering is bijeengekomen zonder dat aan 
het eerder vermelde vereiste quorum is voldaan, vindt de vergadering van de daarna bijeengeroepen Raad doorgang, 
ongeacht het aantal opgekomen leden. 

De SER is bevoegd om anderen uit te nodigen voor de vergaderingen en dezen te laten deelnemen aan de 
beraadslagingen met een raadgevende stem. Elke minister kan de SER verzoeken om één of meer door hem 
aangewezen ambtenaren als waarnemer tot de vergadering van de Raad toe te laten, indien daarin aangelegenheden, 
zijn ministerie betreffende, worden behandeld. In geval de SER  het verzoek inwilligt zal de ambtenaar slechts over 
een adviserende stem beschikken bij de vergadering.

De leden en in voorkomende gevallen de plaatsvervangende leden nemen aan de beraadslaging en de stemmingen 
van de Raad deel zonder last.
 

Hoofdstuk 1. Organisatie van de
Sociaal Economische Raad
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2.1 Rol. 
De SER is een tripartiet adviesorgaan dat bij zijn advisering nauwkeurig te werk gaat teneinde een realistische 
weergave te doen van zijn standpunten op situaties binnen onze samenleving die belangrijke sociaal economische 
gevolgen hebben. De implicaties en/of gevolgen op juridisch, financiëel en Sociaal-Economisch terrein zijn in deze 
richtinggevend.

Daarnaast hanteert de SER bij zijn advisering een breed welvaartsbegrip. Maatschappelijk draagvlak voor het 
Sociaal-Economische beleid is essentieel voor een stabiele en duurzame ontwikkeling van een land. Tijdens 
de bestuursvergaderingen van de SER wordt getracht om tot consensus te komen over sociaal- economische  
onderwerpen , die anders in een separate setting tot uiteenlopende standpunten en mogelijke geschillen zouden 
kunnen leiden en die een negatief effect zouden kunnen hebben op de implementatie van beleidsvoornemens dan wel 
wettelijke regelingen.

De SER wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen een bijdrage 
leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over onderwerpen op Sociaal-
Economisch terrein. De SER streeft hierbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed 
gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Hoofdstuk 2. Rol van de
Sociaal Economische Raad

Figuur 1.
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3.1 Samenstelling. 
  
De Landsverordening van de Sociaal Economische Raad artikel 3 leden 1 tot en met 5 bepalen dat de Raad uit 
negen leden bestaat waaronder drie vertegenwoordigers van de werkgevers’ organisaties, drie vertegenwoordigers van 
werknemers’ organisaties en drie onafhankelijk leden (onafhankelijke deskundigen). De leden worden op voordracht 
van de Minister van Algemene Zaken, bij landsbesluit  benoemd.

De negen leden hebben ieder een plaatsvervangend lid. In het verslagjaar is per 28 mei 2014 een nieuw bestuur voor 
een duur van drie jaar benoemd. Op 31 december 2014 was de samenstelling van de Sociaal Economische Raad als 
volgt.

Voorzitter  : Mw. Oldine Bryson-Pantophlet   Onafhankelijk lid
Vice-voorzitter  : Dhr. Dwight Williams    Onafhankelijk lid
Deskundige  : Mw. Elaine Gumbs-Vlaun   Onafhankelijk lid

Niet op de foto: leden S. Gregoria-Pantophlet, A. Baly, D. Richardson, L. Richardson

Leden   : Dhr. Stanley Lint     Kamer van Koophandel (kvK)
   : Dhr. Eustaquio Richardson   Kamer van koophandel (KvK)
   : Dhr. William Reed    Winward Islands Civil Servants Union 
        Private sector Union (WICSU/PSU)
   : Mw. Eveline Henriquez-Dijkhoffz   Sint Maarten Hospitality and Trade 
        Association (SHTA)
   : Dhr. Bienvenido Richardson  United Federation of Windward Antilles (UFA)
   : Dhr. Theophilus Thompson  Winward Islands Federation of Labour (WIFOL)

Plaatsvervangende  : Mw. drs. Shirley Gregoria-Pantophlet   WIFOL vakbond  
leden   : Dhr. Aurillio Baly   WISCU/PSU vakbond
   : Dhr. Alberto Bute   UFA vakbond
   : Dhr. Ajay Rawtani   KvK
   : Dhr. Robbie Ferron   SHTA
   : Dhr. Peter van Dort LL.M.  SHTA
   : Dhr. ir. Damien Richardson  Onafhankelijk lid
   : Mw.  Mandy Daal-Offringa MSc Onafhankelijk lid
   : Mw. drs. Linda Richardson  Onafhankelijk lid

Hoofdstuk 3. Het bestuur
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3.2 Remuneratie bestuur.
Conform artikel 22 van de Landsverordening van de Sociaal Economische Raad hebben de SER bestuursleden 
recht op een geldelijke vergoeding. Deze vergoeding is verder uitgewerkt in het Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van 1 februari 2012 tot vaststelling van de geldelijke voorzieningen van de leden, hun plaatsvervangers en 
van de secretaris van de Sociaal Economische Raad.

3.3 Realisatie remuneratie.
Begrotingspost Begroting 2014 Werkelijke uitgave Verschil
Vergoeding bestuursleden ANG 296.000,- ANG 296.000,- 0.

De opbouwfase voor de Sociaal Economische Raad liep af op 30 april 2013, waarna het gerechtvaardigd is de 
geldelijke voorziening voor de voorzitter naar het niveau te brengen, dat past bij een parttime vervulling van de functie.

Tevens wordt van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de geldelijke voorzieningen voor de plaatsvervangende
voorzitter, de overige leden en de plaatsvervangende leden te brengen tot een niveau dat vergelijkbaar is met de 
bezoldiging bij vergelijkbare functies van vergelijkbare organisaties binnen de ons omringende eilanden.

De SER heeft in augustus 2013 een voorstel bij de regering ingediend inzake de aanpassing van het Landsbesluit 
houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van de geldelijke voorzieningen van de leden, hun plaatsvervangers 
en van de secretaris van de Sociaal Economische Raad. Tot op heden is Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de… tot aanpassing van het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van de 
geldelijke voorzieningen van de leden, hun plaatsvervangers en van de secretaris van de Sociaal-Economische Raad 
niet aangepast.

3.4 Vergaderingen.
  
In het verslag jaar kwam de Raad in totaal 18 keer bijeen. Van deze vergaderingen waren 2 plenaire en 2 bijzondere 
vergaderingen. De gemiddelde bezettingsgraad van alle vergaderingen lag in 2014 op 80%. Voor de plenaire 
vergaderingen separaat lag dit gemiddelde nog hoger, namelijk op 100%.

Van links naar rechts: plaatsvervangend lid P. van Dort (SHTA), plaatsvervangend lid R. Ferron (SHTA), 
Lid Henriquez-Dijkhoffz (SHTA), voormalig lid W. Reed (WICSU/PSU vakbond), lid S. Lint (KvK)
achterste rij: plaatsvervangend lid A. Rawtani, (Kvk) lid T. Thompson (WIFOL vakbond),
plaatsvervangend lid Alberto Bute (UFA vakbond)
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4.1 Personeel. 
 
De Sociaal Economische Raad heeft conform artikel 11 van de Landsverordening Sociaal Economische Raad, een 
secretariaat met aan het hoofd de secretaris. De heer G.M.C Richardson vervult deze functie sinds juni 2011 als 
interim secretaris en vanaf 1 januari 2012 voltijd. In overeenstemming met artikel 11  lid 3 van de Landsverordening 
Sociaal Economische Raad, wordt het personeel van het secretariaat op voordracht van de Raad, bij Landsbesluit 
benoemd, geschorst en ontslagen.

Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 mei 2012 tot regeling van de inrichting en de organisatie 
van het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad schrijft een formatie van zes personen voor. 

De formatie van het secretariaat van de Sociaal Economische Raad vanaf 2012 was als volgt:

Nr. FTE Functienaam
1 1 Secretaris
2 1 Juridisch Bestuursadviseur
3 1 Bestuurlijk Adviseur
4 1 Hoofdmedewerker secretariaat
5 1 All around medewerker
6 1 Administratief medewerker B

Nu de Sociaal Economische Raad al drie jaar functioneert, is gebleken dat de vastgestelde formatie van het secretariaat 
niet volstaat. De huidige formatie voor het secretariaat bestaat uit: de secretaris, een juridisch bestuursadviseur en 
een bestuurlijk adviseur die de Raad bijstaan bij het tot stand komen van adviezen, een hoofdmedewerker en twee 
administratieve functies: een allround medewerker en een administratief medewerker B. Een totaal van zes (6) fte’s, 
waarvan momenteel vijf (5) fte’s zijn vervuld. 

In de praktijk is gebleken dat er behoefte is aan nog een bestuurlijk adviseur om de Raad goed te kunnen 
ondersteunen in diens adviserende rol. Het huidige aantal adviesverzoeken (gevraagd en ongevraagd) en de verwachte 
toename van deze verzoeken in de toekomst noopt tot deze uitbreiding. 

Ook is duidelijk geworden dat het secretariaat van de SER, vanwege de aard van diens werkzaamheden behoefte heeft 
aan één algemeen medewerker, die het secretariaat en de Raad ondersteund in diens administratieve werkzaamheden, 
in plaats van 2 administratieve functies. 

De aangepaste formatie per 2014 zal er als volgt uit zien:

Nr. FTE Functienaam
1 1 Secretaris
2 1 Juridisch Bestuursadviseur
3 1 Bestuurlijk Adviseurs
4 1 Hoofdmedewerker secretariaat
5 1 Algemeen medewerker

Hoofdstuk 4. Het secretariaat 
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4.2 Werkzaamheden. 
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. H

3. et onderhouden van een werkrelatie met o.a. de regering, de afdelingen binnen de overheid, 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. 

4.3 Beoordeling. 
De SER hanteert net zoals bij de overheid het concept van performance management. Performance management 
is een concept waarbij het bewust sturen op prestaties en competenties van medewerkers centraal staat. Doel van 
performance management is persoonlijke prestaties en ontwikkelingen te laten aansluiten bij de missie, visie en 
strategie van het adviesorgaan.

In het verslagjaar werd de staf opnieuw beoordeeld middels drie gesprekken. Een planningsgesprek, tussentijdse 
evaluatiegesprek en een eindbeoordelingsgesprek. In een planningsgesprek worden afspraken gemaakt over de 
te leveren prestaties en de te verrichten activiteiten. Het tussentijds evaluatiegesprek is het evalueren van de stand 
van zaken en eventueel bijstellen van gemaakte afspraken. In het beoordelingsgesprek evalueert en beoordeelt de 
secretaris de resultaten. Het eindresultaat wordt met de Raad besproken.

Het functioneren van de secretaris wordt op basis van artikel 8 van het reglement van orde van de Sociaal 
Economische Raad beoordeelt door de Raad. Tijdens die bespreking  wordt de secretaris verzocht de vergadering te 
verlaten.

4.4 Opleidingen.
Voor de verdere ontwikkeling van de medewerkers van het secretariaat is in 2014 het opleidingstraject voortgezet 
teneinde de Raad beter te kunnen ondersteunen in zijn adviezen en overleg werkzaamheden. De SER beoogt ook 
de beschikbaarheid van de kennis van de raadsleden te vergroten; ook zij zijn in de gelegenheid gesteld om een 
cursus te volgen. De SER heeft in het verslagjaar gedurende het opleidingstraject nauw samengewerkt met een aantal 
organisaties.
  
4.4.1  Stichting Overheidsaccountants Bureau 

De SER heeft gedurende 2014 gebruikt gemaakt van de aangeboden opleidingen van de SOAB. De Bestuursadviseur 
en de hoofdmedewerker hebben deelgenomen aan de training begrotings en beleids cyclus. De training is speciaal 
gericht op  deelnemers met een niet- financiële achtergrond, die hun kennis willen verbreden met inzicht in de 
openbare financiën. De training geeft de deelnemer inzicht in de openbare financiën. Men kan hierbij denken aan 
vragen zoals; wat is een begroting ? waarom een begroting ? en aan welke eisen moet een begroting voldoen. De 
cursus is voor de SER van belang, gelet op de uiteenlopende wetgeving met name de financiële en economische 
vraagstukken waarmee het adviesorgaan te maken heeft.
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4.4.2 Leergang Raad van advies. 
  
In opdracht van de Raad van Advies Sint Maarten, heeft de Academie voor Wetgeving in 2014 een leergang   
ontwikkeld voor de leden en juristen van de Raad van Advies van Sint Maarten. De medewerkers van de SER 
en ander overheidsinstellingen werden eveneens uitgenodigd om deel te nemen aan deze leergang. De Juridisch 
Bestuursadviseur en Bestuursadviseur van de SER werden in de gelegenheid gesteld om zich te verdiepingen in de 
elementen van het staatsrecht en het bestuursrecht.
         
4.4.3 De Universiteit van St Martin en de training beleid schrijven voor gevorderden 
  
In samenwerking met de Universiteit van St. Martin (USM) werd er speciaal een training ontwikkeld voor de 
medewerkers van de SER “ beleid schrijven voor Gevorderden. Het schrijven van een goed advies blijkt in de praktijk 
niet altijd eenvoudig. De medewerkers van het secretariaat schrijven regelmatig over moeilijke advies onderwerpen. 
De medewerkers dienen rekening te houden met de voorkennis van de Raad, overheidsambtenaren en de grootste 
doelgroep, de bevolking. Daarnaast is het ook van belang dat het beleidsproces: van ontwerp naar beslissing, 
van uitvoering naar evaluatie goed wordt gevolgd. Het doel van de training was het advies zo duidelijk mogelijk 
overbrengen zodat onze boodschap direct begrijpelijk wordt. De docenten van USM hebben gedurende de training 
ook gezorgd dat, de medewerkers werden aangescherpt op het gebied van effectief formuleren, spelling etc. 
  
4.4.4 De Universiteit van St. Martin en de training kritisch denken.
  
In samenwerking met USM werd er gedurende het verslag jaar een tweede training georganiseerd. Deze keer werd 
de training kritisch denken op maat ontwikkeld voor de Raad. Het onderbouwen van een mening, het geven van 
redenen die de juistheid van een stelling aantonen zijn niet aangeboren. Kritisch denken over de uiteenlopende 
sociaal economische vraagstukken vergt tijd en inspanning. Om deze competenties te ontwikkelen, ontworp USM 
de opleiding n “kritisch denken voor de leden van de SER” De opleiding moest alle bestuursleden in staat stellen 
om kritisch te reflecteren op de sociale en economische ontwikkelingen, zodat ze uiteindelijk goed onderbouwde 
meningen in de vorm van adviezen kunnen geven aan de regering.

Het SER bestuur aan het werk tijdens de training
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5.1 Begroting 2014
  
De Sociaal Economische Raad stelt jaarlijks zijn begroting vast, na goedkeuring door het bestuur wordt de begroting 
aan de Minister van Algemene Zaken en de Minister van Financiën aangeboden. 
 
De begroting van de Sociaal Economische Raad is onderdeel van de jaarlijkse begroting van het land Sint 
Maarten. Conform artikel 23, lid 2 van de Landsverordening van de Sociaal Economische Raad is de voorzitter 
verantwoordelijk voor het financieel beheer. 

De secretaris is bevoegd financiële overeenkomsten tot een bedrag van Nafl. 5.000,-te ondertekenen.  De voorzitter 
kan de bevoegdheid tot het aangaan van financiële verplichtingen mandateren aan de secretaris. Dit is vooral van 
belang voor geregeld terugkerende beheers uitgaven die een bepaald bedrag niet overschrijden. 

De overheid heeft een begroting van Nafl. 1,295,398 voor het jaar 2014 toegekend aan de Sociaal Economisch Raad. 
Ten opzichte van 2013 bedraagt het verschil een meerwaarde van Nafl 46.261,- Het verschil is toe te rekenen aan de 
organisatie van het tweede symposium  “Inclusieve Ontwikkeling”.

  
5.2 Uitputting begroting 2014
 
Deze paragraaf bevat een samenvatting van de begroting 2014 op basis van de door het bestuur op 8 august 2013 
vastgestelde concept begroting 2014. 

Begrotingspost Begroting 2014 Werkelijke uitgave Werkelijke uitgave
Personeelskosten ANG 609,398 ANG 544,742 ANG 64,656
Materiële kosten, goederen en diensten ANG 686,000 ANG 674,775 ANG 11,225
Totaal kosten ANG 1,295,398 ANG 1,219,517 ANG 75,881

Er is sprake van een verschil Nafl. 64,656 in de personeelskosten wegens de vacature van de administratief 
medewerker B die gedurende het verslagjaar niet werd vervuld. De materiële kosten zijn minder geworden dan in 
eerste instantie was begroot. Het verschil is toe te rekenen aan de verminderde uitgaven van begrotingspost Rechts-
en deskundig advies. De SER is in het verslagjaar binnen het besteedbare bedrag van Nafl. 1,295,398 gebleven. Er is 
sprake van onder uitputting  van de begroting 2014.

De werkelijke uitgaven zijn aangeleverd door afdeling Financiën. Tijdens de samenstelling van het jaarverslag 2014 
waren de bedragen nog niet geverifieerd door de financiële controleur van de SER.

Hoofdstuk 5. Financiële verantwoording
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In mei 2014 organiseerde de Sociaal Economische Raad haar tweede symposium. Het thema van het symposium 
was “Inclusieve ontwikkeling” ; voor een beter Sint Maarten. Gastspreker tijdens het symposium was de heer Owen 
Seymour Arthur, voormalig Minister-president gedurende de jaren 1994 tot en met 2008 van het eiland Barbados en 
huidig lid van de Staten van Barbados. 

Het symposium stond in het teken van het combineren van onze snelle toerisme gedreven economie  aan de ene kant 
met aan de andere kant de daarmee samenhangende  maatschappelijke uitdagingen in verband met de toelating en de 
integratie van immigranten. Alles, met behoud van en de verdere ontwikkeling van de nationale identiteit van ons jong 
land. Na afloop van zijn toespraak konden de uitgenodigde gasten vragen stellen.  Er waren circa 175 gasten aanwezig.

De heer Owen S. Arthur werd gedurende het symposium ondersteund door de volgende panelleden: managing 
partner en medeoprichter van Computech, de heer Jean Arnell, National Development Plan vertegenwoordiger, 
mevrouw drs. Okama Epke-Brook, oprichtster en directrice van de Belvedere Community vereniging, mevrouw 
Jessica Richardson en Collaborative Foundation (Samenwerkende Fondsen) vertegenwoordiger, mevrouw José 
Verschueren-Sommers. 

Van links naar rechts: lid Henriquez-Dijkhoffz (SHTA), lid E. Gumbs-Vlaun, voormalig lid E. Smith 
(UFA vakbond), Voorzitter O. Bryson-Pantophlet, gast spreker O. Arthur, plaatsvervangend lid 
S. Pantophlet-Gregoria (WIFOL vakbond), voormalig voorzitter Arthur Bute, Vicevoorzitter 
D. Williams, voormalig lid W. Reed (WICSU/PSU vakbond), lid T. Thompson (WIFOL vakbond). 

Hoofdstuk 6. Symposium:
“Inclusieve Ontwikkeling”
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SER Sint Maarten onderhoudt via verschillende kanalen contact met instellingen en SER’en uit andere landen. In de 
onderstaande paragrafen treft u korte verslagen aan van de twee conferenties waaraan SER Sint Maarten in het verslag 
jaar heeft deelgenomen. 

7.1 Argentinië CESALC conferentie.
De conferentie van de CESALC (SER netwerk van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied) werd van 9 tot en met 
11 april in Argentinië georganiseerd door de Sociaal-Economische Raad van de stad Buenos Aires. CESALC bestaat 
uit 22 Sociaal-Economische Raden en gelijk soortige instellingen uit 9 verschillende landen in Latijns-Amerika en het 
Caribisch gebied. Vooral Argentinië en Brazilië hebben verscheidene regionale SER’en, die de betreffende  regionale 
overheid vertegenwoordigen met betrekking tot sociale en economische aangelegenheden. 

De bijeenkomst in Buenos Aires was de tweede bijeenkomst sinds de oprichting van de organisatie. Tijdens de 
conferentie stonden het werkplan voor 2014-2016, en de verkiezing van het dagelijks bestuur voor de komende twee 
jaar op de agenda. Lidmaatschap van de CESALC vereist geen financiële verplichtingen, en is gericht op een flexibel 
netwerk dat informatie en “best practices” deelt.  SER Sint Maarten was tijdens de conferentie vertegenwoordigd door 
toenmalig voorzitter, Arthur Bute en lid E. Henriquez-Dijkhoffz.

7.2 Curaçao conferentie menselijk kapitaal en industriële 
prestaties.
Van 25 tot en met 26 september 2014, nam SER Sint Maarten deel aan een internationale conferentie op Curaçao. 
De voorzitter, vice voorzitter en secretaris waren bij de internationale conferentie aanwezig.

Van links naar rechts Secretaris, G.M.C. Richardson, Voorzitter O. Bryson-Pantophlet, 
Vice-voorzitter D. Williams 

Het doel van de bijeenkomst was om de knelpunten, kwesties van gemeenschappelijk belang en oplossingen beter te 
identificeren voor de economische groei en de versterking van het menselijk kapitaal en de industriële prestaties in 
de regio. De conferentie werd georganiseerd door de Internationale Vereniging van Sociaal-Economische Raden  en 
aanverwante instellingen (AICESIS) in samenwerking met SER Curaçao. 

Hoofdstuk 7: Communicatie en
Internationale contacten



H
oofdstuk 8

Bijlagen



Jaarveslag 2014

24

Sociaal Economische Raad

8.1. Uitgebrachte adviezen in het verslagjaar.
In het verslag jaar zijn twee adviezen door de regering doorgezonden naar de SER ter advisering. 
Het eerste advies betreft het Ontwerp Landsverordening arbeidsovereenkomst van 29 mei 2014, afkomstig van het 
Ministerie van Justitie.

De tweede adviesaanvraag was inzake het Ontwerp Landsverordening kwijtschelden belastingschulden van 10 juni 
2014, en bereikte de SER via het Ministerie van Algemene Zaken.

Beiden adviezen zijn als bijlagen opgenomen bij dit verslag. De adviezen zijn echter niet in het Nederlands vertaald en 
zijn zoals bij de indiening aan de regering in het Engels opgenomen.

De ongevraagde adviezen: Flexicurity (advies inzake een flexibel ontslagrecht en een proactief banenmarkt beleid 
voor Sint Maarten) en een Verplicht pensioen stelsel voor Sint Maarten kunt u via de SER website www.sersxm.org 
raadplegen.

8. Bijlagen
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8.1.1 Ontwerp Landsverordening Kwijtschelden belastingschulden.
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8.1.2 Ontwerp Landsverordening Arbeidsovereenkomst.
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Lijst van gebruikte afkortingen.
  

SER  Sociaal Economische Raad

SER’en Sociaal Economische Raden

LIOL  Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid

KvK   Kamer van Koophandel

WICSU/PSU Winward Islands Civil Servants Union/Private Sector vakbond 

SHTA  Sint Maarten Hospitality and Trade Association

UFA  United Federation of Windward Antilles vakbond

WIFOL Winward Islands Federation of Labour vakbond

Drs  Doctorandus 

Ir  Ingenieur

MSc  Meester in de exacte wetenschappen

LL.M.  Meester in de rechten

USM   Universiteit van St. Martin 

AICESIS Internationale Vereniging van Sociaal Economische Raden en aanverwante instellingen

CESALC De SER Netwerk voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied


