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Verslag vergadering 16 april 2020
(goedgekeurd via schriftelijke procedure op 1 mei 2020)
Aanwezig:
Openbaar lichaam: gedeputeerden E. Tjin Asjoe (voorzitter a.i.), N. den Heyer
USIBO: M. Abrahams, N. Willem, G. Bernabela, R. Sanchez
BONHATA: D. Rietveld, L. Berkenbosch
BBE: E. Carrillo, A. Romeijnders
BHG: M. Cieremans, P. Coolen
KvK: H. Groot, Ch. Kirindongo
Adviseur namens SZW: E. Brakke
Notulist: O. Salet

1. Opening en huishoudelijke mededelingen
Zowel de voorzitter q.q. als de vice-voorzitter kunnen de vergadering niet bijwonen. De
VV wordt vervangen door E. Tjin Asjoe. Deze opent de vergadering en heet allen welkom.
-

-

Om 15:00 uur vindt er een persconferentie van de gezaghebber plaats.
Afgesproken wordt de vergadering om 14:50 te sluiten, zodat iedereen de
persconferentie kan volgen.
I.v.m. de beschikbare tijd, en aangezien alle deelnemers reeds schriftelijk
geïnformeerd zijn over de nood- en steunmaatregelen naar aanleiding van de
Coronacrisis, wordt afgesproken de volgende punten te behandelen:
o Vragen over de getroffen nood- en steunmaatregelen
o Commissie voor inventarisatie beschikbare steun en wat nog meer nodig is
o CD-Verklaring (indien de tijd het toelaat)

2. Verslag vergadering 17+20 februari 2020
Het verslag is reeds per 25 maart 2020 in een schriftelijke ronde vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag attendeert de agenda op de volgende onderwerpen:
-

-

GBK: de staatssecretaris van SZW heeft gereageerd in haar brief aan de CD d.d.
27 maart (eerder toegezonden); zij heeft ook onder voorbehoud aangekondigd de
CD op 24 september as. te willen bezoeken;
Contact VV met secretaris PDN Curaçao: deze is geïnformeerd over afzien van
werkbezoek;
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-

CD-brief aan Belastingdienst over CRIB-vereiste: is eind maart uitgegaan (eerder
toegezonden)
TWV-beleid: CD-werkgroep-TWV bijeengeweest op 2 en 9 maart; komt (zo
mogelijk) terug in juni
Klankbordgroep WML: rapportage aangehouden; komt (zo mogelijk) terug in juni;
Opvolging VV: Toelichting van de Sollicitatiecommissie wordt aangehouden tot de
volgende vergadering.

3. Coronacrisis
I. Overzicht acties en maatregelen
A. Beleid ‘Den Haag’
De heer Eric Brakke informeert namens RCN/Unit SZW over de stand van zaken van het
Noodloket en de steun dat het Rijk biedt aan ondernemers. Het Noodloket voor Europees
Nederland is ingewikkeld en veel voorwaarden zijn hier niet toepasbaar. Daardoor komt
er een regeling speciaal voor Caribisch Nederland. Deze is in concept gereed, om nog
door bewindspersonen ondertekend te worden. Het streven is om begin volgende week
de wet te publiceren waarna het noodloket op 22 april open gaat. Ondernemers die
omzetverlies lijden als gevolg van de coronacrisis, en ook voldoen aan voorwaarden
omtrent vaste lasten, kunnen voor de steunregeling in aanmerking komen. Door
aanpassing van de voorwaarden aan de lokale omstandigheden, is de hoop dat alle
ondernemers die hiervoor in aanmerking komen geholpen kunnen worden. De maatregel
beslaat vooralsnog de periode van 3 maanden vanaf maart, gebaseerd op een schatting
van het omzetverlies en vaste lasten over deze 3-maands periode.
B. Beleid op eiland
De voorzitter licht namens OLB toe, dat het BC in beraad is met het CFT en het Rijk over
de middelen die ingezet kunnen worden voor de lokale maatregelen. Vanaf medio maart
zijn er op de achtergrond intensief gesprekken gevoerd tussen lokale overheid en de
Ministeries. De door de 3 BC’s van de BES-eilanden verzonden brieven van 15 maart en
29 maart zijn bekend. Er is overeenstemming dat maatregelen gelijktijdig opgaan voor
Caribisch Nederland als in Europees Nederland. Op verzoek van het kabinet heeft OLB
een voorstel ontwikkeld om de crisis te overbruggen. De aanzet van OLB bestaat uit een
sociaal deel en een economisch deel. Het CFT staat positief tegenover de voorgenomen
sociale maatregelen. Het economisch onderdeel behoeft verdere onderbouwing en ook
afstemming met het Rijk zodat er geen overlap is met nog aankomende
Rijksmaatregelen. Het OLB steunt daarom het initiatief dat het CD een commissie instelt
om te brainstormen over additionele maatregelen en gezamenlijk de noodzaak van lokale
maatregelen te motiveren, aan de hand waarvan het OLB een (2e) begrotingswijziging
kan voorstellen en onderbouwen.
Inzake ‘consequenties inkomstenmodel’: de huidige situatie vereist een omvorming van
het ‘inkomstenmodel’ tot een ‘economic recovery model’ oftewel herstelmodel. Daarnaast
is nu het geschikte moment om besluiten te nemen over de toeristenbelastingen en
‘headtax’.
C. Scenario’s voor geleidelijke openstelling eiland en CPB-scenario’s
Het BC denkt graag mee met de private sector en werknemers over een herstart. Het
OLB overweegt om een erkend adviesbureau in te huren voor de ontwikkeling van
herstart strategieën en scenario’s voor Bonaire. Namens de KvK wijst de heer Huub
Groot op het belang van de VS als strategische partner en herkomst van 60% van
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Bonaires toerisme. De parameters zijn nog onbekend, bijvoorbeeld wanneer maatregelen
versoepeld kunnen worden of hoe airlines om zullen gaan met de nieuwe realiteit.

II. Rol CD
De via schriftelijke procedure voorgelegde CD-brandbrief van 6 april 2020 is niet goed
gevallen bij het BC. Het bestuurscollege heeft inmiddels over de procedure afspraken
gemaakt met de vice-voorzitter, nl. dat de voorzitter q.q. ook afzonderlijk wordt
geïnformeerd over dergelijke brieven.
De heer Paul Coolen en mw. Anja Romeijnders lichten de goede intentie van de andere
partijen achter de brieven toe, om mee te denken maar ook voor herkenning van de
urgentie en omvang van de lokale noodsituatie. Nu er goede afstemming is, is het zaak
om met één stem te spreken.
Met betrekking tot de vraag of de CD een rol kan/wil spelen in de huidige (crisis) periode
is Verklaring 6 in concept opgesteld (zie bijlage 1). De deelnemers nemen kennis van de
verklaring en gaan akkoord om deze in de eerstvolgende vergadering van 20 april a.s. te
behandelen c.q. ondertekenen.
Ten aanzien van het instellen van een of meer CD-werkgroepen wordt afgesproken om
daar direct na de aanstaande vergadering van 20 april een start mee te maken. Kamer
van Koophandel neemt het initiatief om de deelnemers van de Centraal Dialoog de
voorgestelde indeling en thema’s van de werkgroepen toe te mailen.
De heer Norwin Willem merkt namens USIBO op dat zij een raamwerk voor een integrale
aanpak missen. Is er zicht op meerdere sectoren en wat is de impact per sector?
Daarnaast spelen er andere problemen zoals de situatie bij BOPEC.
Ten aanzien van het houden van eventuele tussentijdse vergaderingen wordt
afgesproken om op aanstaande maandag 20 april 2020 hierover verder te spreken.
4. Vergaderschema 2020
Het vergaderschema wordt voor kennisgeving aangenomen.

5. Rondvraag en sluiting
Er komen geen verdere vragen of opmerkingen ter tafel.
De voorzitter sluit de vergadering.
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Verslag vergadering 20 april 2020
(goedgekeurd via schriftelijke procedure op 1 mei 2020)

Deelnemers:
Openbaar lichaam: gedeputeerden E. Tjin Asjoe (voorzitter a.i.), N. den Heyer
USIBO: M. Abrahams, N. Willem, R. Sanchez
BONHATA: D. Rietveld, L. Berkenbosch
BBE: E. Carrillo, A. Romeijnders
BHG: M. Cieremans, P. Coolen
KvK: H. Groot, Ch. Kirindongo
Adviseur namens SZW: E. Brakke
Notulist: O. Saleh

1. Opening en huishoudelijke mededelingen
De voorzitter a.i. opent de vergadering. Hij heet allen welkom. Deze vergadering is een
vervolg van de vergadering van afgelopen 16 april.

2. Mededelingen/ingekomen stukken
Brief d.d. 16 april 2020 van de staatssecretaris SZW inzake de briefadvies
arbeidswetgeving (reactie op brief Centraal Dialoog d.d. 25 februari 2020):
Alle deelnemers hebben afschrift van de brief ontvangen. Conform voorstel van het
Centraal Dialoog wordt de Arbeidswet 2000 BES aangevuld met maatregelen voor
zwangere en pas bevallen werkneemsters ten aanzien van het verbod op nachtdiensten,
respectievelijk het voed- en kolfrecht. Gedeputeerde Den Heyer geeft aan dat het BC
akkoord gaat met de wijzigingen, ze zijn in lijn met het CD-advies. Het Centraal Dialoog
besluit vervolgens akkoord te gaan met de voorgestelde wetswijziging en om dit
standpunt per brief aan de staatssecretaris van SZW te bevestigen.
Dhr. Willem tekent aan dat er kennelijk een misverstand is omtrent het verzoek van het
Centraal Dialoog voor een bredere analyse van de verschillen in arbeidswetgeving,
aangezien het met name gaat om verduidelijking van arbeidscontracten. Afgesproken
wordt om dit onderwerp te bespreken in de volgende vergadering.
De voorzitter a.i. informeert omtrent een brief die de 3 BES openbare lichamen gericht
hebben aan staatssecretaris van EZK mw. Keijzer, met het verzoek om Caribisch
Nederland ook onder de aandacht te brengen bij komende EU overleggen en tevens voor
ondersteuning t.a.v. herstel van de toeristische sector.
De BES eilanden zullen tevens een brief doen uitgaan naar de Europese Commissie met
verzoek dat de BES ook aanspraak kunnen maken op het EU/OCT Corona noodfonds.
3. Agenda
De volgende (overgehevelde) onderwerpen worden in deze vergadering behandeld:
-

Werkgroepen coronacrisis aanpak
Vergaderschema
Verklaring tekenen
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4. Werkgroepen coronacrisis aanpak
De Kamer van Koophandel heeft een opzet voor de werkgroepen voorgesteld:
Werkgroep A: Inventarisatie, analyse en aanbevelingen m.b.t. steunpakketten CN
Deelnemers: Huub Groot (voorzitter), Cherethy Kirindongo, Debby Rauwers, Eddy
Carrillo, Luite Berkenbosch, Norwin Willem, Rayan Rammo.
Werkgroep B: Uitwerking scenario’s indien het eiland geleidelijk wordt opengesteld en
toekomstige plan van aanpak, alsmede de benodigde steunpakketten hiervoor.
Deelnemers: Anja Romeijnders (voorzitter), David Rietveld, Paul Coolen, Hennyson
Thielman, Robert Sances.
De Kamer van Koophandel stelt vergaderruimtes beschikbaar voor de werkgroepvergaderingen.
De voorgestelde opzet wordt geaccordeerd. Afgesproken wordt dat de werkgroepen gelijk
van start gaan en per 2 mei een korte voortgangsrapportage doen.
USIBO document
USIBO heeft alvast nagedacht over mogelijke toepassing van de fondsen beschikbaar
voor steunmaatregelen en een document opgesteld met voorstellen. Namens USIBO
overhandigt mw. Abrahamsz het document aan de voorzitter a.i. De voorzitter bedankt
USIBO voor dit pro-actieve initiatief.
5. Vergaderschema 2020
Het vergaderschema wordt zoals voorgesteld vastgesteld. Mochten de omstandigheden
het vereisen, kunnen er tussentijdse vergaderingen worden ingelast. Op voorstel van
dhr. Willem, wordt ingestemd dat gedeputeerde Tjin Asjoe in de tussentijd de rol van
voorzitter a.i. vervult bij afwezigheid van de vice-voorzitter.
6. Verklaring tekenen
CD-verklaring 6 is door alle partijen getekend en bijgevoegd als bijlage.
7. Rondvraag en sluiting
Dhr. Rietveld informeert dat Bonhata besprekingen heeft gevoerd met WEB inzake
mogelijkheid tot uitstel van betaling van het maandelijks vastrecht, dat een aanzienlijk
bedrag is voor hotels en grote ondernemingen. WEB verwijst hiervoor echter naar de
overheden en het ACM. De voorzitter a.i. licht toe, dat OLB met WEB afspraken heeft
gemaakt over het afsluitbeleid. WEB stelt zich hierin coulant op. Wel moeten afspraken
over uitstel zorgvuldig worden aangepakt omdat WEB ook aan haar financiële
verplichtingen zal moeten voldoen. De betreffende maatregelen vanuit het OLB vormen
onderdeel van het pakket dat door het CFT afgeraden is. Afgesproken wordt dat deze
behoefte vanuit het bedrijfsleven door werkgroep A wordt opgepakt.
Dhr. Willem stelt voor om de Ministeries te verzoeken om bevestiging van de extra
steunmaatregelen waar het CFT aan refereert.
Dhr. Willem vraagt aan dhr. Brakke of het SZW bevoegd is om in bepaalde gevallen af te
wijken van voorwaarden. Dhr. Brakke licht toe dat uitzonderingen mogelijk zijn, echter
voor zeer specifieke gevallen en met goede onderbouwing. Hij adviseert dhr. Willem om
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de personen die zich bij USIBO melden te verwijzen naar de unit SZW. Zij kunnen
onderstand of steun aanvragen volgens de normale procedure en zo nodig kan SZW in
specifieke gevallen beoordelen of er behoefte is aan uitzondering.
Dhr. Groot geeft namens het bedrijfsleven een groot compliment aan de unit SZW voor
hoe ze de eilandelijke situatie hebben aangepakt en alle steunmaatregelen die ze bij het
Rijk hebben weten los te maken. Hiervoor ontvangt dhr. Brakke een applaus van alle
aanwezigen. Dhr. Brakke licht toe, dat dit door de ministeries samen is bereikt, en dat
alle ministeries hun best hebben gedaan voor een goede invulling in de specifieke context
van de eilanden. Ook de voorzitter a.i. bedankt dhr. Brakke en collega’s namens het OLB.
Mw. Romeijnders verzoekt de werkgroepen om na de vergadering kort even bijeen te
komen.
De voorzitter sluit de vergadering.

