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Verslag vergadering 28 augustus 2020  
 

Deelnemers:  

Openbaar lichaam: gezaghebber E. Rijna, gedeputeerden E. Tjin Asjoe (vice-voorzitter 

a.i.) en N. den Heyer  

USIBO: M. Abrahams, N. Willem, R. Sanchez, G. Bernabela 

BONHATA: D. Rietveld, L. Berkenbosch 

BBE: E. Carrillo 

BHG: P. Coolen 

KvK: H. Groot, Ch. Kirindongo 

Adviseur namens SZW: E. Brakke  

 
1. Opening en huishoudelijke mededelingen  

De vice-voorzitter a.i. opent de vergadering. Hij heet allen welkom. 

2. Belastingen 

Mw. A. van den Breemer van Belastingdienst CN is uitgenodigd om toelichting te geven 

omtrent de recentelijk verzonden naheffingsaanslagen. Een groot aantal bedrijven 

hebben een naheffingsaanslag opgelegd gekregen wegens het niet voldoen van de 

aangiften Loonbelasting en ABB van het eerste en tweede kwartaal 2020. Op deze 

naheffingsaanslag staat vermeld dat het openstaande bedrag uiterlijk per 16 oktober a.s. 

betaald moet worden. Dit is om administratieve redenen verstuurd, omdat zonder 

naheffingsaanslag geen uitstel van betaling kan worden verleend. De bedrijven die in 

verband met de coronacrisis reeds uitstel van betaling hebben gevraagd, hebben al 

uitstel tot 31 oktober 2020 gekregen. Deze bedrijven hoeven niets meer te doen, de 

aanslagen worden aan hun regeling toegevoegd. Bedrijven die geen uitstel hebben 

aangevraagd en niet in staat zijn om per 16 of 31 oktober 2020 te betalen, worden 

verzocht om contact op te nemen met de Belastingdienst om te kijken of uitstel mogelijk 

is of om een passende regeling te treffen. N.a.v. de coronacrisis betracht de 

Belastingdienst coulance waar toepasselijk, afhangende van de specifieke situatie van elk 

bedrijf. Bedrijven kunnen uitstel aanvragen voor 6 tot maximaal 12 maanden.  

3. Stand van zaken COVID-19 

De gezaghebber informeert dat er bij 1 persoon besmetting met COVID-19 is 

vastgesteld. Het betreft een patiënt met een ‘inconclusive’ test resultaat, die na medische 

beoordeling positief is verklaard. De gezaghebber zal aan de hand van advies RIVM een 

nieuw noodbevel uitvaardigen met stringentere maatregelen uit voorzorg om spreiding te 

voorkomen. Standaard hygiëne en afstand regels blijven gelden. De gezaghebber 

verzoekt eenieder om de eigen verantwoordelijkheid te nemen, waaronder het vermijden 

van samenkomsten. Als iedereen zorgvuldig de voorschriften volgt is het in deze nieuwe 

fase niet nodig om verdere maatregelen te treffen. De BES-eilanden hebben bij ministerie 
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VWS aangedrongen op een spoedige wijziging van de wet c.q. invoering van de 

verplichte PCR test voor reizigers. Namens de KvK verzoekt Dhr. Groot het OLB om een 

verzoek bij de KLM in te dienen voor een verplichte test, vooruitlopend op de 

wetswijziging. Momenteel heeft Bonaire een eigen test-capaciteit voor 10 testen per dag 

en is er apparatuur onderweg om dit uit te breiden per oktober. Het is echter beter als 

toeristen in het land van oorsprong getest worden en zo geheel vermeden wordt dat ze 

met een besmetting naar Bonaire reizen.  

 

4. Sociaaleconomische situatie n.a.v. coronacrisis 

De Centraal Dialoog heeft een brief d.d. 13 augustus 2020 ontvangen van de KvK en 

ROW. Dhr. Groot licht toe dat zij een nauwere samenwerking en betere communicatie 

beogen. Het bedrijfsleven voelt dat zij achter de feiten aanlopen en missen een 

gezamenlijke aanpak.  

Mw. Rauwers (OLB) geeft aan dat gewerkt wordt aan het Tourism Recovery Plan en dat 

er een bijeenkomst met stakeholders gehouden zal worden voor afstemming. Er is ruimte 

in deze bijeenkomst voor de stakeholders om hun concerns te bespreken. Apart daarvan 

is er een afgeschaald crisis team (Recovery Team/Bon Bini Boneiru team), dit staat 

echter los van het toeristisch herstart plan. Zowel mw. Rauwers als de heer Thielman 

vertegenwoordigen de economische en toeristische zijde in dit team dat wekelijks bij 

elkaar zit. Dhr. Groot verzoekt namens de KvK voor zetels in de afgeschaalde crisis team, 

structureel. 

Dhr. Coolen tekent aan dat er binnen de huidige situatie een goede afstemming nodig is. 

Het bedrijfsleven wil kunnen communiceren met de medische experts. Indien toerisme op 

een laag pitje blijft is het de vraag of bedrijven het hoofd boven water kunnen houden 

ondanks verlenging van de noodhulp. Er moet op korte termijn overwogen worden of 

andere benaderingen mogelijk zijn en wat de beste mix is voor Bonaire, om perspectief 

te beiden aan bedrijven. Hoe langer de situatie voortduurt, hoe pijnlijker. De 

commerciële sector willen graag betrokken worden bij de afwegingen.  

De gezaghebber verduidelijkt dat bepaalde beslissingen op Rijksniveau behoren. 

Besluiten zijn weloverwogen genomen na evaluatie van meerdere alternatieven. 

Gedeputeerde Den Heyer en mw. Rauwers leggen uit hoe de besluitvorming voor wat 

betreft aanwijzing risicogebieden tot stand komt. 

6. Ondertekening Verklaring 7 inzake steun aan USIBO (Bopec situatie) 

De verklaring wordt door de voorzitter en alle leden ondertekend. 

7. Rondvraag en sluiting 
 
Er komen geen nadere onderwerpen of vragen ter tafel. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 


