Bijlage bij brief betreffende de reactie op het concept-bestuurlijk akkoord
inzake minimumloon, uitkeringen en tewerkstellingsvergunningen
Reactie op de voorstellen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
besproken tijdens de presentatie door de heer Kamp op 14 juli 2009 over de
onderwerpen minimumloon, uitkeringen en tewerkstellingsvergunningen.
Bij de reactie is de nummering aangehouden van de concept-besluitenlijst bestuurlijk
akkoord (versie 14 juli 2009). Gestart wordt met enkele opmerkingen van meer
algemene aard.

A. Algemene opmerkingen
1. Vastgesteld wordt dat de uitkomsten van de presentatie van 14 juli j.l. en de
resultaten zoals opgenomen in concept-besluitenlijst niet aansluiten bij de
verwachtingen van de bestuurscolleges.
2. De meest kwetsbaren in de samenleving gaan er niet op vooruit, met name voor de
blijvend arbeidsongeschikten en de gehandicapten is dit onacceptabel.
3. De besluitenlijst is op verschillende punten vaag in de bewoordingen. De
besluitenlijst moet geconcretiseerd en/of toegelicht worden. .
4. Saba heeft een eigen voorstel met betrekking tot de bepaling van de hoogte van de
AOV ontwikkelt. Het voorstel heeft als uitgangspunt dat minimumloon en AOV op
eenzelfde acceptabel niveau starten, dat de AOV voorlopig niet stijgt met de stijging
van het minimumloon totdat de hoogte van de AOV-uitkering 63% bedraagt van het
minimumloon. Vervolgens blijft de hoogte van de AOV-uitkering op dat percentage
gekoppeld aan het minimumloon en stijgt dus met de stijging van het minimum.
5. De kwestie (ont)koppeling uitkeringen aan het minimumloon heeft een principieel
karakter; de delegaties zijn het er in ieder geval met mekaar eens dat er een
nulmeting moet komen voor wat betreft een bestaansminimum per eiland.
6. De ter tafel gepresenteerde bedragen sociale zekerheid (website SZW) dragen
hiertoe bij en versterken dit standpunt.
B. Preambule
1. Er wordt in de Preambule gerefereerd naar toekomstige vormgeving en initiatieven.
Hierover is nog geen exacte informatie beschikbaar (paragraaf ‘invoering van andere
voorzieningen’). Verwijzing hiernaar leidt tot misverstanden.

C. Specifieke opmerkingen bij de punten 2, 3 en 4
1. Er moet een nulmeting per eiland komen van het bestaansminimum om op basis
daarvan het voorzieningenniveau en de hoogte van de uitkeringen te bepalen.
2. Het hoogste bedrag hieruit moet als uitgangspunt genomen worden.
3. De nulmeting kan uitgevoerd worden met expertise binnen de Nederlandse Antillen
zelf. (Er is op Curaçao reeds een dergelijk onderzoek gedaan door CBS).
4. Saba handhaaft het standpunt dat ook na de nulmeting de AOV gelijk moet zijn aan
het niveau van het minimumloon.
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5. Er moet verder gediscussieerd worden op het punt van de verhoging van de AOVleeftijd.
6. De term “onderstand” moet vervangen worden door “bijstand” en inpassen in
begrippen in bestaande wettelijke kaders.
7. Niet duidelijk is wat in 4.4. bedoeld wordt met de ‘achtergrond van de bestaande
praktijk’ Welke praktijk wordt bedoeld.
8. Niet eens met de percentages zoals opgenomen in tabel bij 4.5. De nulmeting moet
de basis voor de bedragen zijn.
9. 4.6 t/m 4.8 akkoord.
10. Over punt 4.9 bestaat geen overeenstemming, maar duidelijk is dat geen enkel
bestuurscollege instemt met hetgeen hier gesteld is.
11. Over de punten 4.11 t/m 4.13 wordt nog geen standpunten ingenomen. Deze
moeten nader besproken worden.
D. Opmerkingen bij punt 5
1. Alle afspraken onder 5 moeten nader besproken en afgestemd worden.
2. In beginsel geen bezwaar tegen de punten 5.1.t/m 5.3.
3. Eén loket nog aan verbetering toe (formulering 5.4.dient aangepast te worden).
4. De vraagtekens blijven bij de loskoppeling van bevoegdheid van toekennen van de
tewerkstellingsvergunning enerzijds en het uitvoeren van de arbeidsmarkttoets
anderzijds.
5. Bij de presentatie is bij uitgangspunten opgenomen “Geen vergunningen vereist voor
Nederlanders”; deze afspraak is voorzover bekend niet gebaseerd op enige
besluitenlijst.
Bijzondere aandacht is nodig voor het voorkomen van sociaal-economische
ontwrichting.
E. Opmerkingen bij punt 6
1. Met Nederland moeten afspraken gemaakt worden over de ondersteuning bij de
uitvoering hiervan.
2. Bij de punten 6.2 en 6.3 moeten afspraken gemaakt worden over de financiering
door Nederland van m.n. jobprograms.
F. Opmerkingen bij punt 7
1. Het in 7.2. bedoelde protocol is niet door Bonaire ondertekend en deze afspraak
geldt niet voor Bonaire.
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