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FINANCIEN
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Aan: De Secretarissen Generaal,
Sector Directeuren en overige MT
leden van de rninisteries
Aihier
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2020/017168
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Maximering tarieven consultants

Met referte aan het schrijven van 20 mei 2020 nummer 20K/GM/11042/a van de
Gevolmachtigde Minister van Curaçao aan de Staatsecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties de heer Knops ter zake de onvoorwaardelijke acceptatie
van de voorwaarden zoals gesteld in de brief van het Ministerie Binnenlandse Zaken
d.d. 15 mei 2020 voor de verstrekking van de 2de tranche van de liquiditeitssteun
aan de Regering van Curaçao, heeft de Regering op 9 juni 2020 besloten om invulling
te geven aan de uitvoering van deze voorwaarden.

Eén van de voorwaarden betreft de maximering van de arbeidsvoorwaarden van
topfunctionarissen binnen de (semi) publieke sector (mci. overheidsbedrijven en
publiek gefinancierde stichtingen tot maximaal 130% van het nieuwe genormeerde
salaris van de Minister-President van het Land (inclusief een gelijke maximering van
de secundaire voorwaarden) met een gelijke doorwerking naar de tarieven voor de
consultants waarbij de maatregel ook voor bestaande arbeidscontracten geldt. In
Raadsbesluit d.d. 25 juni 2020 met zaakrtummer 2020/017168 is hiermee ingestemd.

Op basis van het nieuwe genormeerde salaris van de Minister-President’ komt het
maximale dagtarief voor een senior consultant uit op NAf. 1271 2 Voor de
doorwerking van dit tarief op de overige tarieven van de (medior) consultants en
junior consultants wordt u verwezen naar bijlage 3. Deze tarieven zijn ingegaan per I
juli 2020.

Zie bijlage
2 Zie bijiage 2
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U wordt hierbij namens de Raad van Ministers geInstrueerd om gevoig te geven aan
het bovenstaande binnen uw organisatie en om per onmiddellijke ingang invulling
hieraan te geven aan het bovenstaande voor al uw lopende en toekomstige
contracten met consultants.

Hoogachtend,

Bijlage(n):

cc: Sector Directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer

an Financiën

I’iet..rinu 7 VIlIQntad, (uracao T (—59 9) 41 -tJ4l F. (5 9) 463-0477 w\v1sgoh!rn1lcw



Bijlage 1

* telefoonkosten worden momenteel

betaald op basis van werkelijk gesproken

uren. Voorgesteld wordt om Chippi

Company aan te schafferi voor een max

bedrag van Naf 350 per maand.

To ta a 1

Toeslag 30%

Genormeerde maximum salaris
“Min.-pres. norm”

Tabel 1 Gcnürnerdc i axinurn s.iaris \‘Tin. Ii

Maandbasis

Inkomen MinPres

4211 - Salarissen,Lonen&Bezoldiging

4214 - Vakantietoelage

4337 - Vervoer

4339 - Representatie&Voorlichting
Telefoonkosten*

Norm

18,204

1,092.23

738

16,383

950

350

21,334 16,383

21,298

255,580.65



Bijlage 2

Tabel 2 Nieuwe maximum consultáricy tarief

Omschrijving

Genormeerde maximum salaris
“Min-pres. norm’

Werkgeverslasten sociale en pensioen premies
(totaal 3L3%)

Maximum tarieven consultants

I
Dagbasis Maandbasis Jaaiibasis

21,298

6,666

Maximum uurtarief

255,581

79,997

968

303

1,271

158.89

27,965 335,577

Bedragen in Naf



OUDE TARIEF Bijlage 3

Minimum dagtarief Maximum dagtarief

Junior Consultants 1,250 1,600
Consultants 1,450 1,900
Senior Consultants 1,750 2,100

BIJLAGE 2

NIEUWE DAGTARIEF ingaande 1 juli 2020

Minimum dagtarief Maximum dagtarief

Junior Consultants 757 968
Consultants 878 1,150
Senior Consultants 1,059 1,271

bedragen in NM



MINisrE.I VAN
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KABINET VAN DE MINOTER

Aan
Raad van Commissarissen en Raad van
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OnderwLrj’: Pagina’s: Aa,th,l 8ij1,,
Maxinering van de arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen

Geachte leden van de Raad en Direktie,

Met referte naar het schrijven van 20 mei 2020 nummer 20K/GM/11042/a van de
Gevolmachtigde Minister van Curacao aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties de beer Knops terzake de onvoorwaardelijke acceptatie van de
voorwaarden zoals gesteld in de brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d, 15
mel 2020 voor de verstrekking van de 2’ tranche van de liquiditeitssteun aan de Regering
van Curaçao heeft de Regering op 9 juni 2020 besloten om invulling te geven aan de
uitvoering van deze voorwaarden.

Eén van de voorwaarden betreft maximering van de arbeidsvoorwaarden van
topfunctionarissen binnen de (semi)publieke sector (mci. overheidsbedrijven en publiek
gefinancierde stichtingeri en overige mnstellingen die voor minimaal voor 50%
gefinancierd worden vanuit de begroting), aismede mnstellingen die voortvloeien uit de
Wet, Het betreft een maximering van bet salaris tot maximaal 130% van het nieuwe
genormeerde salaris van de ministerpresident van het land (inclusief een gelijke
maximering van de secundaire arbeidsvoorwaarden) en met een gelijke doorwerking naar
de tarieven voor consultants. De maatregel geldt ook voor de bestaande
arbeidscontracten.

De Raad van Ministers heeft ingestemd met de voigende punten:

1. akkoord met maximering van de arbeidsvoorwaarden van toplunctionarissen binnen
de (semi)publieke sector (mci. overheidsbedrijven en publiek gefinancierde
stichtingen en overige instellingen die voor minimaai voor 50% gefinancierd worden
vanuit de begroting met ingang van 1 juli 2020, zoals boven verder omschreven.
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2. akkoord dat het nieuwe maximumsalaris, waar van toepassing, in (B)AVA’s van de
verschillende overheid naarnloze vennootschappen of vergadering van raden van
toezicht wordt vastgesteld.

3. akkoord met verzenden van brief aan Raad van Commissarissen (RvC), Raad van
Toezicht (RvT) en bestuurders om uiterlijk 19 juni 2020 aan de portefeuille minister te
rapporteren hoe hieraan invulling is gegeven.

U wordt hierbij namens de Regering van Curaçao geInstrueerd om gevoig te geven aan
de bovengestelde voorwaarde binnen uw organisatie en om de invufling hiervan uiterlijk
24 juni 2020 te rapporteren aan de Minister.

1k vertrouw hiermee u voldoende te hebben geInformeerd.

Hoogachtend,

de

M?eaa4n

K. Gijsbertha



tBesluit Raad van Ministers Datum: 25 juni 2020

Akkoord met de inaximering van tarieven van alle consultants en deze inaatregel
ook te laten gelden voor de bestaande (en toekomstige) arbeidscontracten, met dien
verstande dat deze maximering gelijk dient te zijn aan het dagtarief gebaseerd op
een maxiinalisering van liet salaris to.t maximaal 130% van het nieuwe genormeerde
salaris van de Minister-President van het Land (inclusief een gelijke
maximalisering van de secundaire arbeidsvoorwaarden), e.e.a. conform het advies
d.d. 17 juni 2020 (zaaknr. 2020/017168) van de Sector Directeur Financieel Beleid en
Begrotingsbeheer. Aan de Sector Directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer
voor het nodige.
Cc. Alle Ministers;

Alle SG’s.

Z a a k nu mm e r: 2020/0 17168

De
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Aan: Minister van Financiën
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Uw nummer: Uw brief van: Behandeld door: Zaaknummer: 2020/017168

Onderwerp: Aanpassing consultancy tarieven 2020
Willemstad, 17 juni 2020

Op advies van het ministerie van Financiën is door de Raad van Ministers dd. 14
december 2016 (2016/057103) besloten om in te stemmen met de indexering van de
consultancy tarieven in verband met het achterwege blijven van de aanpassing van deze
tarieven over een langere periode. In het besluit is als eis gesteld dat er tevens een
herziening komt van het consultancy beleid moet komen. M.b.t. de indeling van de
consultancy in categorieen is bepaald dat deze geschiedt op basis van de aard en
complexiteit van de te verrichten werkzaamheden en van de daartoe benodigde expertise en
ervaring. De geldende herziende maximum consultancy tarieven zijn als volgt: NAf 1.600
voor junior consultants, NAf 1.900 voor consultants en NAf 2.100’ voor senior consultants.
De aanpassing kwam fleer op een stijging van de tarieven met 56%. De herziening van het
consultancy beleid is nog niet afgerond.

Ondertussen zijn er een aantal ontwikkelingen die de aandacht verdienen welke de
aanpassing van het huidig beleid m.b.t. consultants vereisen.

In verband met de wereldwijde crisis in het kader van COVID-19 en de daarmee gepaard
gaande financiële crisis op Curaçao zijn diverse kortingen toegepast op de begroting van
Curaçao onder meer op de post voor advieskosten. Daarnaast is er door Curaçao
onvoorwaardelijk ingestemd met de voorwaarden van Nederland voor het ontvangen van
een liquiditeitssteun. Een van de voorwaarden is de maximering van de
arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen binnen de (semi)publieke sector (inclusief
overheidsbedrijven en publiek gefinancierde stichtingen en overige instellingen die voor
minimaal 50% gefinancierd worden vanuit de begroting). Het betreft een maximering van
het salaris tot 130% van het nieuwe genormeerde salaris van de minister-president van het
land (inclusief gelijke maximering van de secundaire arbeidsvoorwaarden) en een gelijke
doorwerking naar de tarieven voor consultants. Deze maatregel geldt ook voor
bestaande arbeidscontracten.

Bij de vaststelling van de nieuwe tarieven voor consultants conform voornoemde
voorwaarde zal bovenop het nieuwe genormeerde salaris van de minister-president van het
land (inclusief gelijke maximering van de secundaire arbeidsvoorwaarden), rekening
gehouden dienen te worden met de werkgeverslasten m.b.t. de pensioen- en sociale
premies.

Geconstateerd wordt dat er regelmatig verzoeken binnenkomen met tarieven welke veel
hoger liggen dan de consultancy tarieven. Dit komt het meest voor bij de inzet van
advocatenkantoren. Deze hanteren uurtarieven van soms tussen de NAf 400 ( NAf 3.200

Uitgaande van voornoemde bedragen en uitgaande van 22 werkdagen per maand komt dit neer op niet
onaanzienlijke bedragen van NAf. 35.200, NAf. 41.800 en NAf. 46.200 per maand.

Pieterrnaai 17 !illernstad. Curacao T (÷599 9) 432-8000 j F -599 9) 46-3339
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per dag) tot zelfs NAf 600 (=NAf 4.800 per dag). Dit is meer dan het dubbele van de thans
geldende tarieven.

Mogelijk is een misverstand ontstaan door hetgeen opgenomen is in het onderdeel
Afbakening van het beleidsterrein van de “Richtlijnen voor het omgaan met consultants”
welke als basis vormde van consultancy beleid voor de Nederlandse Antillen. Daarin staat
vermeld dat de richtlijnen op de navolgende vormen van advieswerk gedeeltelijk van
toepassing zijn:
• Externe auditing;
• Ingenieurswerk, technische advisering (voor zover de RVOI-regeling;
• Architectuur-werk (voor zover de ARNA-regeling niet van toepassing is);
• De meeste vormen van juridische advisering (by. bij contracten opstellen,

onderhandelingen voeren e.d.

Het dient duidelijk te worden gemaakt dat de nieuwe consultancy tarieven welke worden
vastgesteld voor alle consultants gelden en dat hierop in principe geen uitzondering geldt.

Ook wordt geconstateerd dat ondanks dat dagtarieven zijn vastgesteld en dat bepaald is
dat consultants (in principe) altijd dienen te offreren op basis van dagtarieven, in de
praktijk vaak uurtarieven worden gehanteerd. Bovendien wordt ten onrechte vaak slechts
bet tarief van senior consultant gehanteerd ook bij de inzet van personen die daarvoor niet
in aanmerking zouden komen gelet op de aard van hun inzet en gezien de definities van de
verschillende categorieën consultants.

Advies:
Gelet op het bovenstaande wordt vooruitlopend op de herziening van bet consultancy
beleid voorgesteld om aan de Raad van Ministers voor te leggen om in te stemmen met het
volgende:

• Akkoord te gaan met maximering van de tarieven van alle consultants en deze
maatregel ook te laten gelden voor de bestaande (en toekomstige) arbeidscontracten.
Deze maximering dient gelijk te zijn aan het dagtarief gebaseerd op een
maximalisering van het salaris tot maximaal 130% van het nieuwe genormeerde
salaris van de Minister-president van het land (inclusief een gelijke maximalisering
van de secundaire arbeidsvoorwaarden)2.

Gelieve het bovenstaande voor te leggen aan de Raad van Ministers voor besluitvorming.

De Sector Directeur Financieel
ideegrotingsbeheer,

2 Met in achtneming van de werkgeverslasten m.b.t. de sociale en pensioenprernies.
Pieterrnaai 17 Willernstad, Curacao T (±599 9) 432-8000 F (+599 9) 461-3339 www.gobiernu.cw
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Uw nummer: Uw brief van: Behandeld door: Zaaknummer: 2020/017 168

Onderwerp: Aanpassing consultancy tarieven 2020
Willemstad, 5 juni 2020

Op advies van het ministerie van Financidn is door de Raad van Ministers d.d. 14
december 2016 (20 16/057103) besloten om in te stemmen met de indexering van de
consultancy tarieven in verband met het achterwege blijven van de aanpassing van deze
tarieven over een langere periode. In bet besluit is als eis gesteld dat er tevens een
herziening komt van bet consultancy beleid moet komen. M.b.t. de indeling van de
consultancy in categorieën is bepaald dat deze geschiedt op basis van de aard en
complexiteit van de te verrichten werkzaamheden en van de daartoe benodigde expertise en
ervaring. De geldende berziende maximum consultancy tarieven zijn als volgt: NAf 1.600
voor junior consultants, NAf 1.900 voor consultants en NAf 2.1001 voor senior consultants.
De aanpassing kwam neer op een stijging van de tarieven met 56%. De herziening van het
consultancy beleid is nog niet afgerond.

Ondertussen zijn er een aantal ontwikkelingen die de aandacht verdienen welke de
aanpassing van het buidig beleid m.b.t. consultants vereisen.

In verband met de wereldwijde crisis in bet kader van COVID-19 en de daarmee gepaard
gaande financiële crisis op Curaçao zijn diverse kortingen toegepast op de begroting van
Curaçao onder meer op de post voor advieskosten. Daarnaast is er door Curacao
onvoorwaardelijk ingestemd met de voorwaarden van Nederland voor bet ontvangen van
een liquiditeitssteun. Een van de voorwaarden is de maximering van de
arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen binnen de (semi)publieke sector (inclusief
overheidsbedrijven en publiek gefinancierde stichtingen en overige instellingen die voor
minimaal 50% gefinancierd worden vanuit de begroting). Het betreft een maximering van
bet salaris tot 130% van het nieuwe genormeerde salaris van de minister-president van bet
land (inclusief gelijke maximering van de secundaire arbeidsvoorwaarden) en een gelijke
doorwerking naar de tarieven voor consultants. Deze maatregel geldt ook voor
bestaande arbeidscontracten.
Uitgaande van de huidige salaris van de minister-president (inclusief secundaire
arbeidsvoorwaarden) en rekening houdend met de voorwaarde van de verlaging van bet
arbeidsvoorwaardenpakket van ministers met 25% dan komt de nieuwe genormeerde
salaris van de minister-president op een bedrag van NAf. 219.214 per jaar.

Bij de vaststelling van de nieuwe tarieven voor consultants conform voornoemde
voorwaarde zal daarbovenop rekening worden gehouden met de werkgeverslasten
m.b.t. de pensioen- en sociale premies. Deze komt neer op een percentage van 3 1,3.
Verwezen wordt naar de bijiage voor een uiteenzetting van de verschillende componenten
hiervan en de daaraan verbonden percentages.

Uitgaande van voornoernde bedragen en uitgaande van 22 werkdagen per maand komt dit neer op niet
onaanzienlijke bedragen van NAf. 35.200, NAf. 41.800 en NAf. 46.200 per maand.

Pieterrnaai 17 illernstad, Curacao T(±599 9) 432-8000 F 5-)9 9) 461-3339 www.gobiernu.cw
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Uitgaande van het bovengenoemd bedrag en rekening houdend met voornoemde
percentage komen de maximum dagtarieven voor een senior consultant, consultant en
junior consultant neer op respectievelijk NAf. 1.090, NAf. 986 en NAf 831. Voor het totaal
overzicht van de nieuwe tarieven voor consultants wordt verwezen naar de bijiage.

Geconstateerd wordt dat er regelmatig verzoeken binnenkomen met tarieven welke veel
hoger liggen dan de consultancy tarieven. Dit komt het meest voor bij de inzet van
advocatenkantoren. Deze hanteren uurtarieven van soms tussen de NAf 400 (= NAf 3.200
per dag) tot zelfs NAf 600 (=NAf 4.800 per dag). Dit is meer dan het dubbele van de thans
geldende tarieven.

Mogelijk is een misverstand ontstaan door hetgeen opgenomen is in het onderdeel
Afbakening van het beleidsterrein van de “Richtlijnen voor het omgaan met consultants”
welke als basis vormde van consultancy beleid voor de Nederlandse Antillen. Daarin staat
vermeld dat de richtlijnen op de navolgende vormen van advieswerk gedeeltelijk van
toepassing zijn:

• Externe auditing;
• Ingenieurswerk, technische advisering (voor zover de RVOI-regeling;
• Architectuur-werk (voor zover de ARNA-regeling niet van toepassing is);
• De meeste vormen van juridische advisering (by. bij contracten opstellen,

onderhandelingen voeren e.d.

Het dient duidelijk te worden gemaakt dat de nieuwe consultancy tarieven welke worden
vastgesteld voor alle consultants gelden en dat hierop in principe geen uitzondering geldt.

Ook wordt geconstateerd dat ondanks dat dagtarieven zijn vastgesteld en dat bepaald is
dat consultants (in principe) altijd dienen te offreren op basis van dagtarieven, in de
praktijk vaak uurtarieven worden gehanteerd. Bovendien wordt ten onrechte vaak slechts
het tarief van senior consultant gehanteerd ook bij de inzet van personen die daarvoor niet
in aanmerking zouden komen gelet op de aard van hun inzet en gezien de definities van de
verschillende categorieen consultants.

Advies:
Gelet op het bovenstaande wordt vooruitlopend op de herziening van bet consultancy
beleid voorgesteld om aan de Raad van Ministers voor te leggen om in te stemmen met de
volgende punten:

• De nieuwe maximum tarieven voor consultants welke per 1 juli aanstaande
ingaan en geldig zijn voor alle consultants als volgt zijn: NAf. 831 voor junior
consultants, NAf. 986 voor consultants en NAf. 1.090 voor senior consultants.

• De consultants dienen altijd te offreren op basis van de geldende dagtarieven
per in te zetten persoon waarbij deze moeten passen binnen de vastgestelde
maximumtarieven per categorie consultant.

Gelieve het bovenstaande voor te leggen aan de Raad van Ministers voor besluitvorming.

;beheer,

Pieterrnaai 17 Willernstad. Curacao T (+599 9) 432-8000 F (+599 9) I61-3339 www.gobiernu.cw
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Minimum Maximum
dagtarief dagtarief

Junior Consultants 649 831

Consultants 753 986

Senior Consultants 909 1,090

Werkgeversaandeel sociale lasten

AOV 9%

AWW 0.50%

BVZ 9.30%

AVBZ 0.50%

Pensioenpremie 12%

31.3%


