AGENDA VERGADERING 13 JUNI 2022
tijd:

14.00 -17.00 uur

locatie:
Pasangrahan
__________________________________________________________
1. Opening en huishoudelijke mededelingen
2. Verslag vergadering 14 april 2022
Schriftelijk vastgesteld op 25 april (bijlage)
3. Verslag vergadering 13 mei 2022 (met Minister Schouten)
Schriftelijk vastgesteld op 3 juni (bijlage)
4. Bespreken actielijst vergadering 14 april
Zie onderaan agenda
5. Presentatie overheidsdeelnemingen
Presentatie door dhr. G. Mensche, Kwartiermaker Afdeling Deelnemingen OLB
6. Presentatie Visievorming Bonaire (OLB)
Presentatie door OLB
7. Circulaire arbeid
Zie 2 bijlagen: BFB-notitie en concept BC-advies mbt circulaire arbeid.
Voorstel: BC-advies wordt aangevuld met de inhoud van de BFB-notitie en met een paragraaf
over de humane aspecten van wijziging van het TWV-beleid.
8. Akkoord van Kralendijk
Bespreken voortgang Akkoord van Kralendijk.
Verzoek aan alle partijen: geef een toelichting op de punten die uw partij gaat uitvoeren en/of waar
mogelijk uitdagingen of moeilijkheden verwacht worden.
9. Jaarlijkse evaluatie CD
Zie bijlage voor het verslag van de evaluatie door alle individuele leden – volgt nog.
10. ILO
Zie toelichting onderaan agenda + zie bijlage
11. Sociaal Raadsman
Voorstel Usibo (bijlage)
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12. Rondvraag en sluiting
-

KvK: hoge bankkosten
KvK: subsidiemogelijkheden mbt mileumaatregelen (zie voor informatie over IAB de bijlage)
Ingekomen verzoek Unkobon mbt sociaal minimum (zie persbericht)
Ingekomen verzoek van BZK mbt gelijkebehandelingwetgeving (zie hieronder en zie bijlage
voor plan van aanpak)
Mededeling SZW mbt arbeidswetgeving (zie hieronder)
OLB: vraag over huisvestingsproblemen stagiaires

Data volgende vergaderingen: 22 augustus, 10 oktober, 12 december
# Agendapunt 4 Actielijst Vergadering 14 april 2022
Omschrijving
SZW informeren over besluit mbt TWV
casinopersoneel
Besluit mbt circulaire arbeid
Notitie mbt circulaire arbeid (TWV / green
card / andere suggesties)
Regioplan informeren over standpunt CD
Brief aan kabinet met verzoek CD op de
hoogte te houden mbt ontwikkelingen
uitvoering Akkoord
Vragenlijst evaluatie rondsturen en invullen
Uiterlijk 31 mei input aanleveren voor
vergadering van 14 juni
Voorbereiden bezoek Nederland

Organisatie
Secretaris

Status
Afgerond

OLB – gedeputeerden Den Heyer en Thielman
(Eilandsraad)
BFB

Agendapunt

Secretaris (met input gedeputeerde Den
Heyer)
Secretaris (schriftelijke ronde alle leden)

Afgerond

Secretaris en alle leden
Alle leden

Open
Open

On hold

On hold

Agendapunt

Afgerond

# Agendapunt 10 ILO
Jaarlijks rapporteert Nederland op verzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) over ontwikkelingen
op het terrein van bepaalde ILO-verdragen en op de naleving daarvan. Voordat de rapportage aan de ILO wordt
gestuurd, wordt deze voorgelegd aan de sociale partners (de meest representatieve vakbonden en
werkgeversorganisaties) zodat die daarop hun commentaar kunnen geven. Net zoals vorig jaar stuur ik u graag
de concept-rapportage toe.
De rapportage wordt door de Nederlandse overheid vervolgens, samen met het commentaar van de sociale
partners, aan de ILO gestuurd. Indien daartoe behoefte bestaat kunnen sociale partners daarnaast ook
rechtstreeks hun bevindingen aan de ILO doen toekomen.
Bijgaand treft u de rapportage ten aanzien van verschillende ILO-verdragen met betrekking tot Caribisch
Nederland. Uw commentaar ontvangen wij graag uiterlijk op 1 augustus a.s. (De rapportage wordt vanuit
Nederland eind augustus aan de ILO verstuurd.

# Rondvraag
Verzoek BZK mbt gelijkebehandelingswetgeving
Geachte mevrouw, mijnheer
Het Ministerie van BZK gaat de invoering van gelijkebehandelingswetgeving in Caribisch Nederland verkennen
en wil dit samen met betrokkenen doen. Hiertoe is een startnotitie (plan van aanpak) opgesteld, die wij u graag
separaat toesturen. In dit verband willen wij met u in gesprek: welk beeld heeft u van discriminatie op Bonaire,
welke vraagstukken rond gelijke behandeling zou u geregeld willen zien, welke taken ziet u voor instituties
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zoals het College voor de rechten van de mens? Hopelijk mogen wij de CD benaderen voor het maken van een
(digitale e/o fysieke) afspraak om van gedachten te wisselen over de belangrijkste vraagstukken en
behoeften. Wij zouden graag op korte termijn contact met u opnemen voor het plannen daarvan.
Vanzelfsprekend staan wij ook open voor een door u uit te brengen advies. Ik hoor graag van u,
Met vriendelijke groet,
mr dr Barbera Veltkamp, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, Ministerie van BZK
barbera.veltkamp@minbzk.nl
tel. 0031 6 1103 57 51
Zie ook bijlage voor het Plan van aanpak

Mededeling SZW
Binnenkort wordt het wetsvoorstel Wijzigingswet SZW-wetten CN naar de Centraal Dialoog gestuurd voor
consultatie. Het doel van het wetsvoorstel is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de
bestaanszekerheid van inwoners van CN. Dit door het socialezekerheidsstelsel verder richting het niveau van de
regelgeving in Europees Nederland te brengen door prikkels en het uitkeringsinstrumentarium uit te breiden of
aan te passen. Bijvoorbeeld door de modernisering van het verlofstelsel (geboorteverlof partner,
calamiteitenverlof) en modernisering arbeidsongeschiktheid (creëren van drie wachtdagen, stimuleren reintegratie). In 2019 is de Centraal Dialoog hierover geconsulteerd. Het voorstel is aangevuld met nieuwe
onderwerpen zoals de dubbele kinderbijslag intensieve zorg en leeftijd AOV. SZW is natuurlijk waar nodig
bereid om te ondersteunen bij de beoordeling van het wetsvoorstel.
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