
 
 
 
SPOED 
 
Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
De heer R.W. Knops 
Turfmarkt 147 
2511DP DEN HAAG 
 
c.c.:  staatssecretaris van SZW 
         minister en staatssecretaris van EZK 

voorzitters Vaste Commissie voor Koninkrijkszaken Eerste resp. Tweede  
Kamer der Statenet-Generaal 

 
Onderwerp: Maatregelen in verband met gevolgen coronacrisis 
 
 
Bonaire, 6 april 2020  
 
Geachte Heer Knops, 
 
Op 15 maart hebben wij U een ‘brandbrief’ toegezonden in verband met de 
toen al duidelijker wordende impact van de huidige pandemie. 
De samenleving op ons eiland wordt in al zijn geledingen zeer beproefd. Wij 
vroegen daarom speciale aandacht daarvoor, met als uitgangspunt dat ook 
Caribisch Nederland (CN) voluit gebruik kan maken van het aangekondigde 
noodpakket van de regering. 
Ook het bedrijfsleven (ROW) en de Kamer van Koophandel hebben op 20 maart 
in hun brief aan U een uitvoerig en indringend beeld geschetst van de 
noodsituatie. 
 
In de Kabinetsbrief van 17 maart 2020 is al bevestigd, dat CN ‘mee zal lopen’ 
met de voorziene noodmaatregelen. Voor het vervolgens op 25 maart 2020 
aangekondigde specifieke pakket voor CN zijn wij in dit licht erkentelijk.   



Wij hebben ook waardering voor de wijze, waarop de RCN-unit SZW op het 
eiland haar rol vervult bij de uitvoering van de loonsubsidiemaatregel en 
daarbij openstaat voor input van betrokken partijen. 
 
Tegelijk achten wij dit het minimaal noodzakelijke voor Bonaire. Weliswaar 
levert dit op korte termijn grosso modo een ‘gelijke behandeling’ met Europees 
Nederland op, maar op wat langere termijn zal dit vermoedelijk onvoldoende 
zijn om Bonaire sociaal, economisch en maatschappelijk ‘in de benen te 
houden’. 
 
Wij beseffen dat dit een zeer ernstige boodschap is, die wij echter aan U 
moeten overbrengen, gelet op de uitzonderlijke dreiging die van deze crisis 
uitgaat voor ons kleine eiland met zijn totale afhankelijkheid van toerisme en 
een onbelemmerd (vlieg)transport. Door het compleet wegvallen daarvan is de 
economie alhier nu al voor een belangrijk deel stilgevallen. En alles wijst er nu 
al op dat het toerisme zich ook zeker niet herstellen, direct nadat de 
Coronacrisis bezworen is; daar zal veel ,eer tijd overheen gaan. Met alle sociale 
en werkgelegenheidsconsequenties die dit op afzienbare termijn heeft. 
 
Uiteraard zullen partijen op het eiland ook zelf alles doen om de situatie voor 
haar burgers, bedrijven en instellingen waar mogelijk te verbeteren, inclusief 
maatregelen in de sfeer van het ‘inkomstenmodel‘ (eilandbelastingen, tarieven, 
heffingen), waarvoor U ook gelukkig budgettaire steun in het vooruitzicht hebt 
gesteld in uw brief van 25 maart. 
Uiteraard heeft het Bestuurscollege zijn eigen bestuurlijke 
verantwoordelijkheid reeds genomen en zal deze blijven nemen in goed 
overleg met betrokkenen, ook en juist in deze situatie, om problemen waar 
mogelijk te verminderen. 
 
Bonaire zal in deze uitzonderlijke situatie echter niet zonder evenzeer 
uitzonderlijke extra steun uit ‘Den Haag’ kunnen. Het is op Bonaire niet vijf voor 
twaalf maar reeds nu middernacht geworden. In voetbaltermen, zoals iemand 
zei: ‘We staan als ‘toeristeneiland’ inmiddels al met 2-0 achter in de wedstrijd 
tegen Corona, er is bij deze unieke wedstrijd geen rust en in de verlenging zal de 
‘sudden death’- regel gelden.’ 
 
Wij kunnen dan ook het slot van de op 3 april 2020 aan de CD verzonden brief 
van de staatssecretaris van SZW volledig onderschrijven:  ‘Ik hoop van harte, 
dat de inspanningen van de zijde van zowel Rijk als openbaar lichaam bijdragen 



aan het aanmerkelijk verlichten van de nood waarin veel werkgevers, 
zelfstandig ondernemers en gewezen werknemers verkeren’.  
 
Wij hebben elkaar meer nodig dan ooit sinds 10-10-10. Voortdurende 
samenwerking op alle niveaus is geboden. De CD wil daarom alles doen wat in 
haar vermogen ligt om een verbindende rol te spelen, vanuit haar missie en 
verantwoordelijkheid, onverlet ieders eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Zij ervaart dit als een verplichting jegens Bonaire en ook de Rijksoverheid, juist 
nu. 
 
Ons is bekend dat in Den Haag in de beste poldertraditie regelmatig overleg 
plaatsvindt tussen kabinet en sociale partners om de vinger aan de pols te 
houden, informatie uit te wisselen en zo nodig in goed overleg tot bijstelling 
en/of aanvulling van het crisisbeleid te komen. 
Wij hebben er evenzeer grote behoefte aan om met U c.q. uw ministerie als 
coördinerend ministerie voor Koninkrijkszaken overleg te hebben over de 
alarmerende situatie op ons eiland, zoals kort geschetst in deze brief. Daarbij is 
naast uw rol en die van SZW, ook die EZK van groot belang. 
 
 
Hoogachtend, 

 
Jan-Willem van den Braak 
vice-voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
De Centraal Dialoog Bonaire (opgericht 15 november 2018) is een lokale overlegtafel waarin 
deelnemen het openbaar lichaam, vakbeweging, werkgeversorganisaties en de Kamer van 
Koophandel. Partijen beogen met de Centraal Dialoog door consensus bij te dragen aan een sociaal, 
economisch en ecologisch duurzaam Bonaire. Voor meer informatie zie: 
https://www.centraaldialoogbonaire.com/ 



 
 
 


