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CENTRAAL DIALOOG BONAIRE 

01 /41. 0 
O 

ONAIVO' 

Verslag vergadering 1 juli (Pasangran)/4 juli 2019 (gebouw Financiën) 

Deelnemers: 
Voorzitter/secretariaat: gezaghebber E.E. Rijna (voorzitter), J.W. van den Braak (vice- 
voorzitter), J.A. Breure (secretaris) 
Openbaar lichaam: gedeputeerden N. den Heyer en E. Tjin Asjoe 
USIBO: N. Willem, N. Rollan, M. Abraham (alleen 1 juli), R. Sanchez (alleen 4 juli) 
BONHATA: D. Rauwers, K. Visser 
BBE: E. Carillo, A. Romeijnders 
BHG: P. Coolen, M. Cieremans 
KvK: H. Groot, J. Balentien (alleen 1 juli) 
Adviseur namens SZW: E. Brakke 

1. Opening en mededelingen 

De vice-voorzitter (VV) opent de vergadering. Hij heet allen welkom, in het bijzonder 
Debby Rauwers die BONHATA vertegenwoordigt en Mavis Abrahams die vooralsnog 
adviseur is namens USIBO, maar in haar hoedanigheid als voorzitter van USIBO op 
termijn lid zal worden van de Centraal Dialoog. 

De voorzitter vult aan dat hij blij is weer terug te zijn in functie en rekent op blijvende 
steun van de vergadering. Hij introduceert bovendien Christopher Frans, die werkzaam is 
bij het kabinet van de gezaghebber. 

De VV verwelkomt namens de CD de voorzitter van harte met zijn terugkeer en verheugt 
zich op de verdere samenwerking. 

Hij refereert ook aan de benoeming van de heer Dick ter Burg als projectleider van het 
jobcentrum. Hij is gevraagd om in oktober een korte presentatie te geven in de Centraal 
Dialoog. 

Rol voorzitter, secretaris en vaste adviseur SZW 

De VV zet nog eens zijn rol en die van de secretaris uiteen. Inherent aan de 
hoedanigheid van VV is dat er rond de CD met alle stakeholders wordt gesproken. 
Daartoe is hij ook telkens enkele dagen tot een week voor en na een 'CD-ronde' op het 
eiland aanwezig. De VV is ook beschikbaar voor gesprek met eenieder binnen of buiten 
de CD die daarom verzoekt. Hij hoopt dat dit omgekeerd ook het geval zal zijn. 

Met betrekking tot de positie van de huidige secretaris benadrukt de VV diens 
onafhankelijkheid. De heer J. Breure is weliswaar tevens werkzaam voor het ministerie 
van SZW, maar voert zijn werkzaamheden ten behoeve van de CD op onafhankelijke 
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wijze uit onder regie van de VV. Bij de oprichting van de CD is door alle partijen ook 
bewust gekozen voor voorlopige vervulling van het secretariaat door SZW. 

Voor wat betreft de inbreng van het ministerie van SZW in de CD is de heer E. Brakke als 
vaste adviseur de eerst aangewezen persoon. Ook voor die constructie is bij de 
oprichting welbewust gekozen. 

Zie ook het rapport van de procesbegeleider van toen, waar dit allemaal vermeld staat. 

In de vergadering van 4 juli vult de VV aan met een toelichting op de nagezonden notitie 
over de positie van VV, secretaris en SZW. 

Op de vraag van de heer Willem of de adviseur loyaal is aan de minister of dat zijn 
inbreng ook tegen het standpunt van het ministerie kan ingaan, antwoordt de VV dat de 
adviseur vanuit zijn positie toelichting en advies kan geven. De vaste adviseur heeft 
vanzelfsprekend niet het mandaat om politieke opvattingen kenbaar te maken anders 
dan staande opvattingen van de bewindspersoon. De heer Brakke vult aan dat de CD niet 
gebaat is met persoonlijke opvattingen van de adviseur. De rol van de adviseur kan ook 
zijn om zorg te dragen voor terugkoppeling naar de staatssecretaris. 

De VV rondt desgevraagd af met de constatering dat de CD vrij is om besluiten te 
nemen, verklaringen vast te stellen, etc., ongeacht de inbreng van de adviseur. 

Tot slot refereert de VV aan het interview dat hij op verzoek van het blad Bon Bini 
Bonaire en met instemming van de CD-voorzitter aan een journalist heeft gegeven en dat 
binnenkort zal verschijnen. 

2. Vaststelling verslag CD 15/18 april 2019 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gesprek met Danny Rojer, programmanager Bestuursakkoord over 
implementatie Bestuursakkoord 

De heer Rojer vertelt over de start van zijn werkzaamheden. De afgelopen maanden 
stond in het teken van opstarten en afstemming. De voortgang met betrekking tot de 
plannen van aanpak vergt veel aandacht. De stand van zaken op alle onderdelen van het 
Bestuursakkoord is onlangs gedeeld met de Tweede Kamer. Er zijn projectleiders 
aangesteld, zoals voor BES(t)4kids. De plannen van aanpak op de verschillende 
onderdelen worden binnenkort voorgelegd aan het bestuurscollege. Uitvoering convenant 
500 woningen is één van de eerste punten wat nu wordt opgepakt. Een ander actiepunt 
betreft het opzetten van een uitvoeringsorganisatie voor het opknappen van de wegen. 

In reactie op een vraag van de heer Willem licht de heer Roger toe waarom op onderdelen 
wordt samengewerkt met Saba en Sint Eustatius. Een voorbeeld is BES(t)4kids, dat een 
CN-breed programma is. Dit leidt niet tot vertraging voor Bonaire. 

De heer Carrillo refereert aan de aankondiging in de brief van staatssecretaris SZW dat 
er wordt gewerkt aan kostenverlaging, zoals ten aanzien van energie. De heer Rojer kan 
hier op dit moment niet goed antwoord op geven. Met betrekking tot het door de heer 
Carrillo genoemde aandachtspunt van transparante bedrijfsvoering overheid NV's merkt 
de heer Rojer op dat een groep is aangesteld om gesprekken te voeren met overheids-
NV's. Eind augustus wordt een verslag hierover gepresenteerd aan het bestuurscollege. 

In reactie op vraag van de heer Coolen naar interdepartementale afstemming zegt de 
heer Rojer dat gewerkt wordt aan verbeteren van inzicht in de acties van de 
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verschillende ministeries op Bonaire. Afspraak is dat er een overzicht komt van 
ambtelijke delegaties die naar Bonaire komen in verband met het Bestuursakkoord. 
Evenzeer wordt er gewerkt aan het afstemmen op vragen die aan het OLB gesteld 
worden. Bij relevante correspondentie is het goed om de heer Rojer in de c.c. te zetten. 

De heer Coolen vraagt de heer Rojer naar de positie van de Rijksvertegenwoordiger in 
het geheel, waarop de voorzitter intervenieert en zegt dat deze vraag buiten de 
bevoegdheid van de heer Rojer valt en dat die dus geen antwoord kan geven. 

De heer Coolen  vraagt de heer Rojer naar de positie van de Rijksvertegenwoordiger in het 
geheel, waarop de voorzitter  intervenieert en zegt dat deze vraag buiten de bevoegdheid van 
de heer Rojer valt en dat die dus geen antwoord kan geven. 
Bij wijze van slotopmerking brengt de heer Rojer naar voren dat hij het op prijs stelt 
aangesproken te worden als mensen goede ideeën hebben die betrekking hebben op de 
uitvoering van het Bestuursakkoord. Het emailadres van de heer Rojer is: 
Danny.Rojer@bonairegov.com. Hij wijst ook op de persconferentie die binnenkort volgt 
en waarin meer in den brede informatie wordt gegeven over de projecten. 

De VV refereert eraan dat de CD eerder verklaring 1 heeft vastgesteld, waarin de CD 
heeft uitgesproken graag betrokken te zijn bij vijf thema's uit het Bestuursakkoord: 
jobcentrum / arbeidsbemiddeling, kinderopvang, sociaal economische ontwikkeling en 
sociale huisvesting. Tegen die achtergrond zal het Bestuursakkoord blijven terugkomen 
in volgende vergaderingen van de CD. 

4. Toelichting gedeputeerde op Bestuursprogramma (in wording) 

Gedeputeerde Tjin Asjoe presenteert de stand van zaken van het Bestuursprogramma. 
Ter introductie refereert hij aan de goede samenwerking binnen het college en met de 
programmamanager Bestuursakkoord. Hij wijst ook op de vervulling in de afgelopen 
periode van een aantal cruciale functies binnen de ambtelijke organisatie van het OLB. 
Beoogd is het Bestuursprogramma eind augustus / begin september in finale zin af te 
ronden. In de tussenliggende periode is er gelegenheid om te reageren op concepten. 

Terugkomend op de eerdere vraag over de Rijksvertegenwoordiger, zegt hij dat in het BC 
de mogelijkheid aan de orde is geweest om die functie te integreren deels in die van de 
staatssecretaris voor Koninkrijkszaken (wiens coordinerende taak nog sterker zou 
moeten worden) en deels in die van de gezaghebber. 

De VV zegt dat beschikbare concepten vanzelfsprekend met partijen in de CD kunnen 
worden gedeeld, zodat de partijen op basis, daarvan desgewenst kunnen reageren. De CD 
vertrouwt er ook op dat in het Bestuursprogramma een passage wordt gewijd aan het 
belang van de CD, zoals gevraagd in de inputbrief van de VV van eind april jl. 

De presentatie van de gedeputeerde is als bijlage bij dit verslag gevoegd. 

5. Brede discussie over sociaal-economisch beleid 

De W refereert aan de in de vorige CD besproken behoefte om onderwerpen in bredere 
samenhang te bespreken. Voor de bespreking in deze vergadering ligt nu voor de door 
de gezamenlijke werkgevers (ROW) opgestelde notitie "Vaststelling bredere context bij 
de afweging sociaal economische maatregelen Bonaire", met de daarbij gevoegde 
overzichtsnotitie van de secretaris, alsmede nu ook de brief d.d. 27 juni 2019 van de 
staatssecretaris van SZW inzake het ijkpunt voor de bestaanszekerheid. 
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De overzichtsnotitie van de secretaris heeft geen formele status en is slechts bedoeld als 
een zuiver feitelijke vergelijking tussen belangrijke onderdelen van de ROW-notitie en de 
stand van het overheidsbeleid ter zake. 

Op verzoek van de VV geeft de heer Brakke een nadere toelichting op de genoemde 
SZW-brief, waarbij hij de (politiek brede) druk vanuit beide Kamers benadrukt. Hij gaat 
daarbij ook in op de inhoud, zoals de concrete maatregelen aan de inkomstenkant (onder 
meer wettelijk minimumloon en kinderbijslag) en de beoogde maatregelen aan de 
kostenkant. Hij wijst ook op het voorgezette algemeen overleg van de Tweede Kamer op 
2 juli 2019, waarin moties kunnen worden ingediend. 

Gedeputeerde Den Hever vult aan dat het bestuurscollege op Sint Eustatius heeft 
aangegeven blij te zijn met de maatregelen die nu worden neergezet. Deze 
staatssecretarissen van SZW en BZK trekken hard aan het dossier. Dat verdient steun. 
Zorgpunt is wat er in de tussentijd gebeurt zolang inkomsten en uitgaven van mensen 
nog niet in evenwicht zijn. Afgesproken is dat de bestuurscolleges nog een gezamenlijke 
brief sturen bij wijze van formele reactie. Dit gebeurt binnen enkele weken. 

De heer Coolen geeft aan dat werkgevers geen moeite hebben met verhoging van het 
wettelijk minimumloon (WML), maar een dergelijke verhoging had zijns inziens onderdeel 
van de brede afweging moeten zijn. Hij vraagt zich bovendien af waarom de kinderbijslag 
nog steeds niet gelijk aan het niveau van Europees Nederland is vastgesteld. 

De heer Willem is blij dat er nu meer concrete maatregelen worden genomen, maar 
tegelijkertijd zijn er nog veel onduidelijkheden. Bij de verhoging van het wettelijk 
minimumloon is het bedrag nog steeds onvoldoende. De bedragen sluiten nog 
onvoldoende aan op de uitkomsten van Regioplan. Spreker zou dit commentaar graag 
meegenomen willen zien in een reactie namens de CD aan de staatssecretaris. 

De heer Brakke licht toe dat de maatregelen niet anders dan in stappen kunnen. 
Kinderbijslag is nu feitelijk nagenoeg gelijk aan het Europees Nederlandse niveau. Hierbij 
moet ook rekening worden gehouden met andere vergoedingen, zoals gratis 
schoolboeken. Met de verhoging van het WML komt het bedrag straks net boven het 
ijkpunt uit, maar dat geldt alleen voor alleenstaanden. Nieuw is dat mensen op WML-
niveau nu enige belasting moeten betalen. Dit heeft ook consequenties voor SZW in de 
uitvoering. Uitkeringen kunnen boven de belastingvrije som komen. Er komt een 
onafhankelijk onderzoek naar de ruimte voor verdergaande verhoging van het WML, 
waarbij voor het vervolg daarop afstemming met de CD wordt aangekondigd. 

De heer Coolen tekent aan dat het gelijktrekken van de kinderbijslag BES met de AKW 
alleen opgaat als wordt gekeken naar de laagste categorie van de AKW. Spreker sluit zich 
aan bij de heer Willem als het gaat om de open eindjes die nog in de brief zitten. 

In reactie op de vraag van de heer Coolen of de belastingvrije som niet omhoog 
zou kunnen (eventueel tijdelijk), licht de heer Brakke toe waarom hiervoor niet is 
gekozen. Verhoging van de belastingvrije som zou een ongerichte maatregel zijn. De 
keuze is gemaakt om nu van brutering van de uitkeringsbedragen uit te gaan. 

Gedeputeerde Den Hever vult ten aanzien van de discussie over de kinderbijslag aan dat 
er ook flink wordt geïnvesteerd in kinderopvang via het programma van BES(t)4kids. 
Andere maatregel die ertoe doet is de subsidie voor de huursector. Er zijn dus 
verschillende maatregelen die bijdragen aan het dichten van de kloof. 
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De heer Willem vraagt of het mogelijk is als CD te reageren op de brief van de 
staatssecretaris. 
De VV benadrukt het belang van een schriftelijke reactie van de CD. Deze brief zou zich 
moeten beperken tot een aantal hoofdpunten. De VV zou deze brief in concept kunnen 
voorbereiden en voor de vergadering van 4 juli kunnen inbrengen. 

Gedeputeerde Den Heyer vindt het een lastig voorstel. Inbreng vanuit CD staat op 
gespannen voet met de met de andere bestuurscolleges gemaakte afspraken over een 
gezamenlijke brief. Het bestuurscollege hierover met de relevante partijen spreken. Dit 
betreft niet alleen de CD-partijen, maar ook een organisatie als UNKOBON. 

Mevrouw Romeijnders spreekt teleurstelling uit dat het niet mogelijk lijkt om als CD een 
brief op te stellen en te versturen, en doet de oproep om hiertoe toch een poging te 
doen. 

De heer Coolen zegt dat als een gezamenlijke brief aan de staatssecretaris niet kan, hij 
een afzonderlijke brief vanuit werkgevers overweegt, of samen met USIBO. De heer 
Willem steunt dit, en de heer Groot geeft aan graag te willen aansluiten. 

Met betrekking tot de notitie van de ROW licht de heer Coolen toe dat werkgevers af 
willen van een benadering waarbij beleid 'plakje voor plakje' wordt gepresenteerd. Zij 
willen maatregelen integraal benaderen en afwegen. Spreker wijst erop dat de 
overzichtsnotitie van de secretaris niet volledig is. Hij spreekt verder de wens uit dat 
volgende beleidsnotities van de staatssecretaris van SZW vooraf met de CD worden 
gedeeld. 

De heer Willem zegt dat USIBO de inzet van ROW op hoofdlijnen ondersteunt, maar op 
onderdelen wel kanttekeningen heeft. 

Gedeputeerde Den Heyer zegt dat hetzelfde geldt voor het bestuurscollege, waarbij zij —
net als USIBO - de aanvullende pensioenen concreet noemt als punt waarover (nog) 
geen overeenstemming is. 

De VV legt als suggestie voor om de punten uit de brede afweging in het najaar om te 
zetten naar een 'Meerjarig Kader' voor de CD, waarin de CD er zich aan committeert om 
de komende jaren binnen dat afgesproken kader te opereren. 

In de vergadering van 4 juli stelt de VV opnieuw de ROW-notitie aan de orde voor 
bespreking. 
Zowel de heren Willem als de heer Groot steunen deze notitie op hoofdlijnen en kunnen 
zich ook vinden in de door de VV voorgestelde Verklaring 5. 
Gedeputeerde Den Heyer heeft een enkele kanttekening bij de notitie (waarbij 
pensioenen wordt genoemd) en steunt de verklaring. 
Namens werkgevers geeft de heer Coolen aan eveneens de verklaring te steunen. 

Gedeputeerde Den Heyer zegt graag inzicht te willen hebben in de mate waarin de 
verlaging van de werkgeverspremies is doorgegeven (hoeveel werkgevers hebben het 
doorgegeven met beeld per sector), maar SZW heeft daar geen informatie over. 
De heer Groot suggereert een anonieme enquête vanuit CD of CBS te vragen. 
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De VV geeft als opvatting dat het niet op de weg van de CD ligt om dergelijke enquêtes 
te initiëren. Als het toch wenselijk wordt gevonden, dan zou het OLB het kunnen initiëren 
of eventueel SZW. 

De heer Brakke zegt dat SZW zich altijd heeft gerealiseerd dat de lastenverlichting niet 
per se volledig zou worden doorgegeven. 

De heer Groot brengt naar voren dat de maatregel van 1 januari 2019 onvoldoende heeft 
bijgedragen aan reduceren van armoede. 

De heer Coolen wijst opnieuw op de zijns inziens ongelukkige procedure, waardoor de 
premieverlaging niet optimaal aan armoedebestrijding heeft bijgedragen. 

Geconcludeerd wordt dat noch SZW noch de CD een enquête gaan houden over de mate 
en vormen van doorwerking van de premieverlaging van werkgevers naar werknemers. 

De heer Willem constateert dat de vakbond met lege handen staat als de werkgever niet 
wil doorgeven. 

De heer Groot  zegt in reactie hierop werkgevers een bredere afweging maken. Over een 
lange reeks van jaren zijn er de ene keer lastenverzwaringen en de andere keer 
lastenverlichtingen. 

De VV concludeert ten aanzien van dit punt van al dan niet doorgeven van 
lastenverlaging werkgevers per 1-1-2019 dat het, hoe je het ook bekijkt, allemaal 
ongelukkig is gelopen voor alle partijen en dat we daarom ook hiermee in de CD niet 
meer verder komen. 

Op de vraag van de heer Coolen naar cijfermatig inzicht over aantallen 
kinderbijslagontvangers etc., zegt de heer Brakke dat cijfers over de uitkeringen snel te 
leveren zijn aan de hand van de kwartaalrapportage. 

Op een vraag van de heer Willem of SZW weet hoeveel mensen het WML verdienen, zegt 
de heer Brakke dat SZW deze gegevens niet heeft. 

De VV doet de suggestie aan SZW om CBS en/of Belastingdienst te vragen om deze 
informatie indien deze beschikbaar is. Tevens wordt genoemd dat de Belastingdienst 
mogelijk ook informatie heeft (vanuit de inkomstenbelasting) die kan helpen om inzicht 
te krijgen in de mate waarin de premieverlaging is doorgegeven. 

De heer Brakke zegt toe hierover zijn licht op te steken bij 'de departementale buren' en 
de CD verder te informeren over de gestelde informatievragen. 

(zie voor het vervolg ook agendapunt 8) 

6. Website http://www.centraaldialoogbonaire.com  

De W wijst op de inmiddels gelanceerde website van de CD. Via de website kunnen ook 
'comments' worden geplaatst door derden. Het is de bedoeling om agenda en stukken in 
de toekomst op een geheim deel van de website te zetten met een wachtwoord voor 
degenen, die toegang mogen hebben (CD-deelnemers en hun adviseurs). Op dat 
moment komt er ook een mailadres van de secretaris dat gerelateerd is aan de CD. 
De CD stemt hiermee in. 
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7. Aanpassing Reglement Centraal Dialoog 

Op voorstel van de W wordt een aantal aanpassingen in het Reglement besproken. Deze 
aanpassingen zijn mede ingegeven door de ervaringen in de afgelopen periode. Na 
mondelinge toelichting van de VV wordt het voorstel aanvaard. 
Het Reglement zoals gewijzigd en ondertekend is als bijlage bij dit verslag opgenomen en 
zal worden geplaatst op de website. 

8. Concept-brief aan staatssecretaris (vergadering van 4 juli) 

De W benadrukt het belang dat de CD van zich laat horen naar aanleiding van de brief 
van de staatssecretaris. Het hoort bij de positie van de CD om een reactie te geven. Met 
een gezamenlijke reactie zet de CD zich stevig neer. Tegen die achtergrond heeft hij een 
concept brief voorgesteld, nadat uit een sondering bij alle partijen bleek dat daarvoor 
(alsnog) voldoende ruimte was. 

De heer Brakke licht het Tweede Kamerdebat toe alsmede de motie-Kuiken. 

De heer Willem refereert aan de tekst van de motie-Kuiken die in de Tweede Kamer is 
ingediend. Spreker vraagt aandacht voor flankerend beleid, zoals nu abstract is benoemd 
in de brief. Naar aanleiding van de passage over het beschermingsniveau aan de 
onderkant, vraagt hij wat de werkgevers kunnen bijdragen. Ook vraagt hij in hoeverre de 
CD daadwerkelijk ruimte kan krijgen om partner te zijn van Den Haag. 

Gedeputeerde Den Heyer zegt zich achter de inhoud van de brief te kunnen scharen, 
maar zou graag een passage toegevoegd zien waarin wordt gevraagd om een concreet 
stappenplan en termijn. De gedeputeerde sluit zich nadrukkelijk aan bij de opmerking 
van de heer Willem over de rol van de CD. 

De heer Groot zegt dat de KvK zich eveneens kan aansluiten bij de inhoud van de brief. 
De CD had tot nu toe een grotere betrokkenheid moeten hebben, maar de komende 
jaren zou de CD een rol moeten kunnen pakken en opeisen. Pleit ervoor om de CD een 
kans te geven; daar hoort eensgezind optreden van de CD-partijen bij. 

De heer Coolen onderstreept het belang van een rol van de CD. Zou graag met de sociale 
partners nog een keer goed naar de brief kijken, wat inhoud en toon betreft, waarna de 
brief uit zou moeten kunnen. Gelet op de aanstaande zomerreces is er zijns inziens geen 
haast bij. 

De W is blij met de steun voor de brief. Hij benadrukt wel dat de brief in de CD moet 
worden vastgesteld. 

Op verzoek van de werkgevers wordt de vergadering enige tijd geschorst voor nader 
beraad tussen alle partijen. 
Na de schorsing wordt op voorstel van alle partijen besloten zaterdag 6 juli om 12.00 uur 
bijeen te komen in een CD-werkgroep met alle partijen onder voorzitterschap van de VV 
om verder over de inhoud van de brief door te spreken op basis van het voorliggende 
concept. De deelnemers hebben mandaat om een tekst vast te stellen. 
Deelnemers van de ingelaste vergadering van zaterdag 6 juli 2019 zijn N. Rollan, P. 
Coolen, H. Groot, de beide gedeputeerden en de vice-voorzitter. 
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De voorzitter brengt naar voren een schorsing zoals nu heeft plaatsgevonden lastig te 
vinden in relatie tot de met de CD beoogde gezamenlijkheid. 

De heer Willem reageert daarop dat niet is beoogd iemand uit te sluiten, maar dat soms 
informeel beraad tussen partijen noodzakelijk is om ergens uit te komen. 

In de ingelaste vergadering van 6 juli wordt de CD-brief aan de staatssecretaris van SZW 
vastgesteld, zoals als bijlage bij dit verslag is gehecht. 

9. Stand van zaken vacature vice-voorzitterschap en invulling secretariaat 

De VV praat de CD bij over de stand van zaken van stand van zaken van de werving voor 
de functie van vice-voorzitter. De VV doet andermaal de oproep aan de leden van de CD 
om uit te kijken naar personen die geschikt worden geacht, zo mogelijk van Bonaire zelf. 
Ten aanzien van het secretariaat heeft de sollicitatiecommissie vastgesteld dat dit moet 
worden ingevuld door iemand die inhoudelijk voldoende capaciteiten heeft en afkomstig 
is van Bonaire. Over de opvolging van de huidige secretaris kan worden beslist in 
samenhang met de opvolging van de huidige VV. Na diens vertrek komen de kosten van 
de VV en de secretaris voor rekening van het openbaar lichaam (in de begroting voor 
2020 is al een post opgenomen). 

10. Verklaring OLB en CD inzake afstemming advisering aan Rijksoverheid 

Op voorstel van de VV wordt een verklaring vastgesteld, die als bijlage bij dit verslag is 
gevoegd. 

11. Verplichte aanvullende pensioenregelingen? 

De VV licht het voorliggende stuk toe. De VV zegt begrepen te hebben dat SZW over 
aanvullend pensioen thans geen politieke opvattingen heeft. De VV stelt voor om SZW 
via de adviseur te verzoeken om wetstechnische en analytische input op technische 
vragen, zodat de CD daar verder mee aan de slag kan. 

Afgesproken wordt dat de VV een concept-brief nog rondstuurt voor commentaar, zodat 
deze zo mogelijk in het ingelaste overleg van zaterdag 6 juli 2019 kan worden 
vastgesteld. 

In de ingelaste vergadering van 6 juli wordt de tekst van de brief aan SZW vastgesteld. 
De definitieve brief is als bijlage aan dit verslag gehecht. 

12. Concept-advies Verlof 

De VV stelt het onderwerp verlof voor begeleider medische uitzendingen aan de orde. 

Gedeputeerde Den Heyer zegt dat het gesprek OLB/VWS/SZW over medische 
uitzendingen heeft plaatsgevonden, maar niet tot oplossingen leidt voor de korte termijn. 
Spreker zou graag zien dat VWS in elk geval een vergoeding bij wijze van loonderving 
geeft voor de medisch begeleider in geval de uitgezondene een kind betreft. 

De VV zegt dat dit aansluit bij een gedachte die bij hem opkwam om de begeleider gelijk 
te stellen aan de zieke werknemer die loondervingsuitkering ontvangt. 
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De heer Coolen vraagt er aandacht voor dat de incentives goed moeten staan. Ongeacht 
eventuele loondervingsuitkering heeft de werkgever toch extra kosten in verband met 
vervanging. Hij benadrukt het belang van zoveel mogelijk behandelingen op Bonaire zelf, 
om tijdrovende medische uitzending te voorkomen. 

De VV stelt het door hem vooralsnog opgeschreven concept-advies aan de orde. 

De heer Coolen zegt op dit moment nog geen input te kunnen geven. Maatregelen 
zouden bij moeten dragen aan armoedebestrijding. Uitbreiden van het aantal 
vakantiedagen past daar niet vanzelfsprekend bij. 

De VV geeft in overweging om nu eerst te werken aan een interim-advies over de wat 
minder substantiële punten uit de adviesaanvrage, zodat we toch iets afleveren. De 
kernpunten, zoals de minimumvakantie, blijven dan over voor het eindadvies op een 
later moment, in relatie ook tot de te voeren brede discussie (zie Verklaring 5). 

Afgesproken wordt dat de VV met een nader schriftelijk voorstel voor een interim-advies 
komt. 

13. Concept-advies Ziekteverzuimbeleid 

De heer Coolen zou graag meer feitelijke informatie (cijfers) hebben en het vraagstuk 
dan vervolgens bij de brede uitwerking betrekken. Daarbij hoort ook dat gekeken wordt 
naar de financiële effecten, voor SZW, voor werkgever en voor werknemer. 

De heer Willem zegt dat er wel een keer een knoop moet worden doorgehakt, want de 
wetgeving behoeft wel modernisering. Spreker steunt het belang van 
armoedebestrijding, maar dit onderwerp mag niet blijven liggen. Hij wist onder meer op 
de spanning tussen de ZV en het BW (onduidelijkheid) als het gaat om loondoorbetaling. 

De heer Brakke benadrukt het belang dat de prikkels in het stelsel goed staan, wat in de 
huidige situatie niet het geval is. 

De heer Coolen zegt dat veel werkgevers nu ook al met prikkels werken. Bovendien 
impliceert een wachttijd van 5 dagen wel degelijk lastenverzwaring voor de werkgever. 

De VV nodigt partijen nadrukkelijk uit om met een notitie te komen met een voorlopig 
standpunt op dit thema, als startpunt voor een CD-advies. 

De heer Coolen refereert aan het voorstel van SZW over modernisering van de 
arbeidsomstandighedenwetgeving, waarover SZW rond deze dagen overleg met sectoren 
heeft gevoerd in het kader van de MKB-toets. 

De secretaris vult ten aanzien van dit onderwerp aan dat SZW van plan is de 
voorgenomen modernisering van de arbeidsomstandighedenwetgeving voor de 
vergadering van oktober in te brengen voor formele consultatie van de CD. 

14. Rondvraag en sluiting 

De heer Groot benoemt in de rondvraag dat de Kamer van Koophandel een nieuwe 
directeur heeft benoemd: Weero Koster. 
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Gedeputeerde Den Heyer maakt melding van een tweetal door de Eilandsraad aanvaarde 
moties. In de ene motie wordt verzocht om de (arbeids)situatie van migranten en 
vreemdelingen op de agenda van de CD te plaatsen en de andere motie heeft betrekking 
op de toepasselijkheid van het verdrag van Marakech, eveneens met verzoek tot 
agendering in de CD. De gedeputeerde brengt dit verzoek over aan de CD. 

De VV wijst erop dat de Eilandsraad als zodanig niet rechtstreeks onderwerpen in de CD 
inbrengt, maar op voorstel van de gedeputeerden kunnen dergelijke onderwerpen 
uiteraard worden geagendeerd. De VV verzoekt het bestuurscollege daartoe de moties 
naar het Nederlands te laten vertalen en aan te geven waarover de CD zich geacht wordt 
uit te spreken. 
De gedeputeerden zeggen dit toe. 

De vergadering wordt gesloten. 

BIJLAGEN 

1. Presentatie gedeputeerde "Stand van zaken Bestuursprogramma 2019-2023" 

2. Herzien CD-Reglement d.d. 4 juli 2019 

3. CD-Verklaring 5 Overleg over 'Breed Akkoord 2020-2023' d.d. 4 juli 2019 

4. CD-Verklaring Afstemming advisering aan de rijksoverheid d.d. 4 juli 2019 

5. Brief CD aan staatssecretaris SZW d.d. 8 juli 2019 inzake haar brief aan de 
Tweede Kamer over ijkpunt bestaanszekerheid. 

6. Brief CD aan vaste adviseur SZW d.d. 8 juli 2019 inzake aanvullende pensioenen 

Ixes, _ vc.R-vr UI 4 1-stx 
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