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Raad van Advies in jaarverslag 2020: veel wetten Covid-19 gerelateerd 

Voorwaarden Nederlandse steun raken 
de autonome bevoegdheden van Curaçao  

 
WILLEMSTAD – De aanpak van de Covid-19 pandemie en de daarmee samenhangende 
broodnodige liquiditeitssteun uit Nederland zorgden in 2020 voor meer verzoeken dan 
normaal voor spoedadvies van de Raad van Advies Curaçao (RvAC). Uit het jaarverslag 
2020 van dit hoogste adviescollege valt tevens af te leiden dat de uitwerking van enkele 
bevoegdheden van het zogenoemde COHO in de betrokken (concept)consensusrijkswet 
hoe dan ook de autonomie van het bestuur van het eiland raakt. Aldus de RvAC die eind 
2020 zijn tweede bestaanslustrum vierde. 
 
Ter gelegenheid van het feit dat de Raad op 10 oktober 2020 tien jaar bestond, heeft de RvAC 
het jaarverslag 2020 gelardeerd met ervaringen en anekdotes van oud-leden. Hierbij valt op 
de onbekendheid, zelfs bij ministers, met de rol en het belang van de RvAC in de bevordering 
van een goed functionerende democratische rechtsstaat. Dit wordt mede gerealiseerd door de 
onafhankelijke adviezen van de RvAC van een hoogwaardige kwaliteit waarbij de eenheid, 
rechtmatigheid, wetmatigheid en kwaliteit van bestuur en de belangen van de gemeenschap 
in acht worden genomen.  
 
COHO perkt bevoegdheden in 
Diepgaand staat de RvAC in het jaarverslag stil bij de adviezen over ontwerpregelingen 
gerelateerd aan voorwaarden die Nederland stelde toen Curaçao, zwaar getroffen door de 
gevolgen van de Covid-19 pandemie, aanklopte voor financiële bijstand. Hoe het ook zij, die 
voorwaarden raken in meer of mindere mate de autonomie van het eiland in het Koninkrijk. 
De Raad erkent dat Nederlandse liquiditeitssteun noodzakelijk was (en is) vanwege de 
verslechterde financieel- en sociaaleconomische situatie, mede als gevolg van Covid-19, maar 
Curaçao is onder enorme druk gezet om akkoord te gaan met de door Nederland gestelde 
voorwaarden daarvoor. Neem de verlaging van de arbeidsvoorwaarden van de ministers, de 
Statenleden en alle medewerkers in de (semi) publieke sector. Aangezien sprake is van een 
zeer bijzonder geval, gebaseerd op zeer zwaarwegende gronden ontleend aan het algemeen 
belang begrijpt de Raad de urgentie van de Regering om één en ander door te drukken, zelfs 
zonder een akkoord van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). 
Wel is benadrukt dat een ontwerpregeling gericht op de formalisering van de verlaging van de 
arbeidsvoorwaarden van bedoelde medewerkers alsnog dient te worden getoetst. 
Hoewel beloofd is dat het COHO (Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling) geen 
bevoegdheden zal uitoefenen die toekomen aan Landsorganen, concludeert de Raad dat de 
bevoegdheden van de Regering en de Staten in de conceptrijkswet worden ingeperkt. De RvAC 
drong er bij de Regering op aan om voldoende waarborgen in te bouwen, opdat de essentie 
van de landelijke bevoegdheden niet volledig worden uitgehold. Toch blijkt uit de 
conceptrijkswet nog altijd dat het COHO zelf projecten kan initiëren en uitvoeren, alsook 
financieel toezicht kan uitoefenen op de uitgaven van Curaçao, boven op de al bestaande 
supervisie van het Cft (College financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten). Dat roept volgens 



 
 
de RvAC de vraag op of het budgetrecht en de medewetgevende taken van de Staten voldoende 
zijn veilig gesteld, te meer daar het COHO onafhankelijk van de regering en de Staten kan 
opereren. De RvAC had eerder al geadviseerd om ijkpunten en evaluatiemomenten in te lassen 
om tussentijds te kunnen bijsturen.  
Op grond van de diverse overwegingen raadde de RvAC de eigen regering aan om een gedegen 
(politieke)afweging te maken tussen de diverse belangen en in hoeverre het Land zelfstandig 
zorg kan dragen voor de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid 
en de deugdelijkheid van het bestuur. Dit des te meer ter voorkoming van nog meer 
ingrijpende maatregelen van hoger toezicht, die binnen het Statuut mogelijk zijn.  
De RvAC voelt zich in zijn adviezen geruggesteund door de kritische houding van de Raad van 
State van het Koninkrijk in zijn advies over de conceptrijkswet - COHO. Naar aanleiding van 
vragen van de Curaçaose regering zette dat hoogste adviescollege in Nederland in maart dit 
jaar ook een reeks vraagtekens bij de afbakening van bevoegdheden van de Curaçaose organen 
en die van het COHO en hoe dat te rijmen valt met de in het Statuut neergelegde structuur voor 
het Koninkrijk, waarin de autonomie en eigen verantwoordelijkheden van de landen 
belangrijke uitgangspunten zijn. 
 
Noodwetgeving  
Ter beteugeling van de Covid-19 besmettingen had de Regering daarnaast een ‘Lei di Estado 
di Emergensia’ nodig waarin grondrechten onder uitzonderlijke omstandigheden tijdelijk 
beperkt kunnen worden (denk aan ‘plachi di dia’, quarantainemaatregel, avondklok, verplicht 
gebruik van mondkapje, enz.). Twee jaar eerder had de RvAC de overheid al gewezen op de 
noodzaak om de bestaande noodwetgeving te moderniseren en te actualiseren. De Regering 
kreeg dan ook gaandeweg de pandemie al snel in de gaten dat die noodwetgeving op het punt 
van het bieden van een publiekrechtelijke grondslag voor ingrijpende beperkingen van 
grondrechten in buitengewone omstandigheden schromelijk tekortschoot. Uiteindelijk werd 
een volledig nieuwe landsverordening, de ‘Lei di Estado di Emergensia’, met inachtneming van 
de adviezen van de RvAC, aan de Staten aangeboden en aangenomen.  
 
De bedrijfsvoering 
De RvAC vergaderde het voorbije jaar zoveel mogelijk fysiek, met inachtneming van de nodige 
voorzorgsmaatregelen als desinfectie, mondkapje, spatscherm, afstand houden, etc. Door in de 
regel twee keer per maand te vergaderen, kwam de Raad vorig jaar 24 keer plenair bijeen, 
terwijl er ook werkgroep-vergaderingen plaats hadden. Enkele adviezen (7) zijn spoedshalve 
elektronisch, dus buiten een Raadsvergadering, afgehandeld. In 2020 heeft de RvAC 46 
adviesverzoeken van de Regering en de Staten afgehandeld, waarvan één keer ongevraagd. 
Afgelopen jaar kreeg de RvAC maar liefst 26 verzoeken voor spoedadvies, dus meer dan de 
helft, wat vooral te maken had met de wettelijke voorzieningen ter inperking van de Covid-19 
pandemie en voor de nodige liquiditeitssteun uit Nederland. Desondanks heeft de RvAC er bij 
de Regering en de Staten opnieuw op gehamerd dat de kwaliteit van zijn adviezen een groot 
goed is, waarvoor de RvAC de nodige tijd gegund moet worden. In vier gevallen maakte de 
RvAC ernstig bezwaar tegen voorgestelde wetsontwerpen. 
 
De Raad heeft vanwege de precaire financiële situatie van het Land bezuinigd op de eigen 
begroting. Als onderdeel van deze bezuinigingen en op eigen initiatief is de maandelijkse 
vergoeding voor de leden tot en met eind december 2021 verlaagd. Om de kosten nog verder 
te drukken is vooralsnog afgezien van invulling van de in de loop van vorig jaar ontstane 
vacature voor het negende lid van het college. 
 



 
 
 
Jaarverslag 2020 op website 
Op de website www.raadvanadvies.cw van de RvAC kan kennisgenomen worden van het 
volledige jaarverslag 2020. 
 

 

RvAC telt tijdelijk 8 leden 
 
De Raad van Advies van Curaçao (RvAC) bestaat momenteel uit Ondervoorzitter Lizanne 
Dindial en de leden Jeffrey Sybesma, Charlene Alberto, Wilfred Flocker, Herbert van der 
Woude, Michael Willem, Luigi Virginia en Clarion Taylor. Deze laatste is vorig jaar bij de Raad 
gekomen. In 2020 werd afscheid genomen van de leden Runella Sillé (onverenigbare nieuwe 
functie) en Richard Begina (bereiken van maximumleeftijd). Secretaris van de RvAC is Cadlyn 
Raphaëla met een staf die de Raad bijstaat. 
Uit hoofde van haar functie is Hare Excellentie de Gouverneur Lucille George-Wout 
voorzitter van dit college. Met haar is vorig jaar in november van gedachten gewisseld, 
terwijl waarnemend Gouverneur Michel Russel-Capriles eerder in het jaar 2020 kennis 
kwam maken met de Raad. 
 

 
Namens de Ondervoorzitter van de Raad van Advies 

Mevrouw mr. C.M. Raphaëla, secretaris 
 

http://www.raadvanadvies.cw/

