
Kralendijk, 25 februari 2020 

Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Mevrouw T. van Ark 
Postbus 90801 
2509 LV DEN HAAG 

Betreft: briefadvies arbeidswetgeving 

Geachte mevrouw Van Ark, 

De Centraal Dialoog Bonaire heeft recent advies aan U uitgebracht over de 
arbeidsrechtelijke regelgeving inzake vakantie en verlof. In het vervolg daarvan 
heeft zij nu het onderwerp 'arbeidswetgeving' in brede zin op de agenda gezet, 
derhalve zowel de voorschriften in het BW BES als in de Arbeidswet 2000 BES. 
Ik verwijs daarbij ook naar paragraaf 8.3 van het op 17 februari jl. vastgestelde 
Gemeenschappelijk Beleidskader 2020-2023, dat U separaat is toegezonden. 

Daarbij constateert de Centraal Dialoog dat op onderdelen inhoudelijke 
verschillen bestaan met de betreffende regelgeving in Europees Nederland. 
Haar verzoek is of zij van uw ministerie een overzicht zou kunnen krijgen van de 
wezenlijke verschillen terzake. 
Indien mogelijk zou zij dit onderzoek graag ontvangen uiterlijk medio mei as., 
zodat zij zich daarover in de juni-vergadering verder kan beraden. 

Vooruitlopend daarop heeft zij al conclusies getrokken ten aanzien van twee 
onderwerpen. 



vice-voorzitter Centraal Dialoo 

n-Willem van den Braak 

1. In oktober jl. ontving de Centraal Dialoog een brief van een inwoner van 
Bonaire, die daarin de aandacht vestigde op het ontbreken van 
bepalingen voor Bonaire inzake het voed- en kolfrecht voor 
werkneemsters die borstvoeding geven resp. een verbod op nachtarbeid 
(12-6am) voor zwangere werkneemsters, zoals die in Europees 
Nederland wel bestaan. 
De Centraal Dialoog Bonaire beschouwt dit als een omissie en adviseert 
U de betreffende bepalingen over te nemen voor Bonaire. 

2. De Centraal Dialoog constateert dat in Bonaire nogal eens sprake is van 
op generlei wijze schriftelijk vastgelegde arbeidsovereenkomsten c.q. 
van de kernelementen daarvan. Dit kan uiteraard leiden tot 
onduidelijkheden en onverkwikkelijkheden in een later stadium. De 
Centraal Dialoog Bonaire adviseert U daarom de regeling in Europees 
Nederland terzake in het Burgerlijk Wetboek BES over te nemen voor 
Bonaire. 

Het zou naar het oordeel van de Centraal Dialoog Bonaire goed zijn als deze 
onderwerpen indien mogelijk al per 1 januari 2021 geregeld zijn. Graag zijn wij 
bereid t.z.t. het (betreffende onderdeel van) het wetsvoorstel terzake nog 
technisch te beoordelen. 

Hoogachtend, 
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