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Aan  Marga Buys 

 Secretaris Centraal Dialoog 

Beste Marga 

Hiebij de uitgesproken toelichting op de nota, welke ik vrijdag j.l. heb 
gepresenteerd. Gaarne archivering ervan  

Met vriendelijke groet. 

 

TOELICHTING BIJ IJKPUNTNOTA WERKGEVERS, USIBO EN KvK IN WERKGROEP-
IJKPUNT 9 APRIL 2021 

Beste voorzitter, secretaris en leden van de werkgroep, 

Graag wil ik namens USIBO, werkgevers en KvK deze nota toelichten. 

Met name de achtergrond en hoe het verder zou moeten naar ons oordeel. 

 

Op 1 maart lag er in deze werkgroep een position paper van de KvK, dat 2 dagen 
eerder door hen was toegezonden aan iedereen. Het was duidelijk dat werkgevers 
als enige partij geen enkele wetenschap hadden van dat stuk.  

Dat mag, partijen mogen zelf bepalen met wie we ze willen overleggen. Werkgevers 
hebben toen in reactie daarop zich intern beraden en daar in eerste instantie USIBO 
bij betrokken. 
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Omdat wij de sociale partners zijn, zoals dat heet. De sociale partners in de 
Zoutpan. Heel natuurlijk, ik vond dat ik die uitnodiging niet mocht afslaan, in het 
belang van mijn leden  en de gewone mensen op het eiland. 

Later is daar de Kamer van Koophandel bijgekomen, ook die heeft gekozen om mee 
te praten, haar position paper was immers een aanzet voor verder overleg. 

Dat heeft in hoog tempo geleid tot dit akkoord, waarin de wensen van alle partijen 
verwerkt zijn en waarmee voortgebouwd wordt op de ijkpuntfilosofie van Tamara 
van Ark, die wij als CD in 2019 unaniem onderschreven hebben. 

Een meerjarig program, tot in 2025, dat voor het eerst sinds 2010 perspectief op 
een aanvaardbaar levenspeil voor de bevolking en waarbij werkgevers een fors 
hoger WML (ruim 40% in 4 jaar) moeten verteren. 

Daartoe is ook nodig dat overheden doorgaan met stelselmatige 
kostenbesparingen, in de lijn van de Van Arkfilosofie.  

Wij rekenen daarop. Dat is ook een voorwaarde voor goede implementatie van  
deze nota. 

Wij geloven 100% in onze nota. Zowel qua inhoud als qua stijl en toon. 

Eerlijk en oprecht werk does pay off, ook politiek, daarvan ben ik overtuigd. 

We pleasen Den Haag beslist niet, er wordt heel wat gevraagd van Den Haag: 
financieel en in de sfeer van de kostenbesparingsoperatie. 

We gaan tot de rand van de mogelijkheden, ook wat betreft WML voor de 
werkgevers. En dan zeggen we ook nog: als na 2 jaar blijkt dat het economisch 
allemaal onverwacht goed gaat, dan kan het traject versneld worden. 

Want we gaan met elkaar jaarlijks na hoe het erbij staat. 
Daartoe nodigen we ook de nieuwe bewindspersoon van SZW uit om al dit najaar 
de CD te bezoeken.  

Tegen het BC zeg  ik dit. 

Zie goed wat hier voor het grijpen ligt. 

Consensus voor misschien wel een heel decennium, ik overdrijf niet. 
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Ten bate van de bevolking en onze bedrijven, klein en groot. 

De CD op zijn allerbest, daarvoor was hij bedoeld.  

Nog maar ruim 2 jaar sinds het begin van de  CD nieuwe stijl. na de tussenstappen 
van het overleg met Tamara van Ark in oktober 2019 en het GBK 2020-2023, dat 
we een jaar geleden afsloten met elkaar. 

Het past allemaal ook in uw beleid. Er wordt ook verwezen naar uw 
Bestuursakkoord én er wordt een WW-voorstel gedaan, waarvoor gedeputgeerde 
Nina vele malen gepleit heeft in Den Haag en ook voor de dubbele kinderbijslag 
voor zwaar gehandicapten. Niet te vergeten is hoe deze nota ertoe bijdraagt het 
armoedebeleid door het OLB ook navenant aan te passen. 

Zie de kans die U met dit akkoord heeft voor uw eigen beleid. 

We kunnen geen tijd te verliezen. 

Niet voor Bonaire en niet in verband met de kabinetsformatie in Nederland. 

De 3 partijen zijn tot het uiterste gegaan enhebben mede de bijdrage van 
gedeputeerde meegenomen in de laatste versie. 

Daarom is ons voorstel dat wij deze nota vaststellen. 

Namens de CD,  ook in verband met Corona die plenair vergaderen toch niet 
mogelijk maakt. 
Als we het hier eens zijn, zijn we het als CD eens, nietwaar.  

De voorzitter kan de komende dagen dat mandaat formeel aan de CD vragen. Van 
ons heeft hij dat bij deze. 

 

Tot slot, het product dat op tafel ligt is het gevolg van de inzet en toewijding van 
allen, maar met name het gevolg van een volwassen benadering met een open 
mind gedreven door het collectief geweten dat wij midden in een gemeenschap 
opereren, waar wij een duurzaam sociaal-economische ontwikkeling  nastreven, 
die ten dienste dient te staan voor de welvaart en het welzijn van ons allen. 
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Dank, voorzitter. 

 

Norwin Willem 

Bonaire, 9 april 2021. 

 


