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Raad van Advies vraagt aandacht hiervoor in jaarverslag 2019 

Task Force met experts belasten met 

 digitalisering van overheidsapparaat  
 
WILLEMSTAD – In het jaarverslag 2019 van de Raad van Advies (RvA) wordt stil gestaan 
bij een onderbouwde aanbeveling om gericht en planmatig via een Task Force van 
experts aan te sturen op digitalisering van de overheid. Behalve een interessant essay 
over dit onderwerp wordt er uiteraard uitgeweid over de vele activiteiten die dit hoogste 
adviesorgaan van Curaçao ontplooid heeft in het verslagjaar, waaronder de tientallen 
adviesverzoeken van de regering van Curaçao die zijn behandeld. 
 
De RvA had niet kunnen bevroeden hoe actueel het zou worden dat uitgerekend voor het 
jaarverslag 2019 gevraagd werd aan de deskundigen Alex Mollen en Jeremiah Eleonora om hun 
licht te laten schijnen op het digitaal maken van handmatige en analoge processen binnen de 
overheid en vooral op de impact die dat heeft op de interactie van de overheid met zijn burgers. 
De private sector ging de overheid hierin voor. De voordelen zijn een snelle en meer accurate en 
transparante uitwisseling van informatie, meer efficiëntie en groot gemak. De overheid heeft 
zeker stappen gezet, maar voor een optimale digitalisering moet een allesomvattende strategie 
en road map worden ontwikkeld die constant dient te worden geactualiseerd vanwege de 
enorme dynamiek op dit gebied. Het is niet raadzaam te wachten tot iedereen er klaar voor is. 
Wanneer bijvoorbeeld het e-Government model van Estland gevolgd wordt, moet daarna 
gezocht worden naar alternatieve wegen voor burgers die nog niet aan de moderne technologie 
toe zijn. De praktijk leert – ook weer in de aanpak van maatregelen gerelateerd aan de Covid-19 
crisis – dat de gemeenschap het systeem sneller door heeft dan menigeen denkt. Uiteraard moet 
er voldaan worden aan een reeks randvoorwaarden. Op Curaçao hebben wij de 
Landsverordening bescherming van persoonsgegevens. Helaas is de wet er wel, maar de 
bekendheid met de consequenties en vooral ook de controle op de naleving zijn volgens de 
genoemde deskundigen nog beperkt. 
Terwijl de overheid volgens de auteurs de afgelopen jaren de eerste concrete stappen zette op 
deze weg naar een digitale overheid, zag diezelfde regering zich genoopt dit proces, althans bij 
bepaalde diensten, voor de aanpak van de Covid-19 maatregelen versneld uit te voeren. 
 
Gezonde openbare financiën 
Omdat 2019 sinds juli jl. vanwege onder andere de Aanwijzing van de Koninkrijksministerraad 
in het teken stond van herstel van gezonde openbare financiën en verbetering van de financieel-
economische toestand, heeft de RvA daarover verschillende aanbevelingen in zijn adviezen 
gedaan. Er kan afgeweken worden van de vastgestelde financiële normen, opgenomen in de 
Rijkswet financieel toezicht, als er sprake is van buitengewone omstandigheden, zoals een ramp, 
en als kan worden aangetoond wat de geleden schade is. Ook moet worden aangetoond op welke 



 
 
wijze deze schade hersteld zal kunnen worden. De RvA constateerde dat bij de 
ontwerpbegroting 2020 slechts deels wordt voldaan aan de financiële normen, maar dat er 
onvoldoende is gedaan om het noodzakelijke ombuigingsbeleid met voortvarendheid uit te 
voeren. Zo is er weinig vooruitgang geboekt bij de aanpak om duurzame economische groei van 
de grond te krijgen. Voor de advisering over bezuinigingsmaatregelen op het gebied van de 
gezondheidszorg is van belang een totaalbeeld te krijgen van de door de regering voorgestelde 
bezuinigingen in de gezondheidszorg. Evenmin is aangetoond wat de economische en sociale 
effecten zijn van de in 2019 doorgevoerde belastingmaatregelen die tot doel hebben de 
inkomsten voor de overheid te verhogen. 
 
De bedrijfsvoering 
Vanwege een afname in adviesverzoeken en omdat heel wat meer via elektronische weg kon 
worden afgehandeld, vergaderde de RvA in 2019 maar 18 keer plenair. In dat jaar heeft de RvA 
38 adviesverzoeken behandeld en in één geval op eigen initiatief advies uitgebracht aan de 
regering. In 2019 hebben de Raad 17 verzoeken bereikt voor spoedadvies wat extra druk 
uitoefent op het werk van de leden die dit naast hun normale werk doen. De RvA benadrukt 
nogmaals dat haar een redelijke termijn moeten worden gegund voor zorgvuldige voorbereiding 
van de adviezen; het streven is altijd om maximaal 3 maanden uit te trekken voor reguliere 
adviesverzoeken en bij verzoeken voor spoedadvies een termijn van maximaal 6 weken. De RvA 
slaagde er over het algemeen in de adviezen ruim binnen die tijdmarges klaar te hebben. 
Tweemaal gedurende het jaar zat de RvA om de tafel met haar voorzitter Gouverneur mw. 
Lucille George-Wout en haar kabinetsdirecteur en eenmaal met Minister-President dhr. Eugene 
Rhuggenaath. Verder werd al in januari van het jaar kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter 
van de Raad van State dhr. Thom de Graaf en zijn delegatie. Met het Ministerie van Financiën en 
het Ministerie van VVRP (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) werden specifieke zaken 
besproken, te weten de ontwerpbegroting 2020 en wetten om te voldoen om aan de vereisten 
voor Categorie 1 van de FAA (Amerikaanse Federal Aviation Administration). 
Om bij te dragen aan de openbaarheid in een democratische rechtsstaat maakt de Raad via de 
website (www.raadvanadvies.cw) de door haar uitgebrachte adviezen openbaar. 
 
Jaarverslag 2019 op website 
Kennis van het jaarverslag 2019 kan worden genomen door de website van de RvA te bezoeken: 
www.raadvanadvies.cw. 
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