REGELING VOOR
HET AANTREKKEN EN REPATRIËREN
VAN CONTRACTANTEN T.B.V.
HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE
Met ingang van 1 januari 2011
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I.

Inleiding en begrippenlijst

Inleiding
In deze regeling treft u informatie aan die van belang is voor de contractanten die
overwegen op Bonaire te komen werken. Voor algemene informatie over Bonaire
verwijzen wij naar de website www.infobonaire.com.
U wordt erop geattendeerd dat de informatie betreffende de rechtspositie welke
in deze regeling is opgenomen van informatieve aard is, ingeval van strijdigheid
met de vigerende wet- en regelgeving op dit gebied, is het laatste
doorslaggevend.
Voor meer specifieke informatie dient u in contact te treden met uw toekomstige
werkgever op Bonaire. U ontvangt bij de indiensttreding een
arbeidsovereenkomst die de basis vormt voor alle afspraken.
In overige gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het
Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire.
De vergoedingen, die worden uitgekeerd ter dekking van werkelijk gemaakte
kosten, zijn niet belastbaar. Uitgangspunt voor alle vergoedingen voor
gezinsleden bij het aantrekken is de situatie zoals die bestaat op het moment van
vertrek naar Bonaire. Uitgangspunt voor alle vergoedingen voor gezinsleden bij
het repatriëren is de situatie zoals die bestaat op het moment van vertrek van
Bonaire.
Een overzicht van de thans geldende salarisschalen en globale informatie over
de daarbij behorende netto - bedragen kunt u krijgen via de contactpersoon van
de toekomstige werkgever.
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Uitleg gehanteerde begrippen


$ staat voor: Amerikaanse dollar



Contractant: de persoon met wie een tijdelijke arbeidsovereenkomst is
gesloten.



Gezinsleden: onder gezinsleden van de contractant wordt verstaan:
1. de echtgenoot of echtgenote1, en
2. de kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen, voor zover ten aanzien van
hen een onderhoudsplicht bestaat.



Antilliaan:
a) een Nederlander die op een van de vijf eilanden van de voormalig
Nederlandse Antillen geboren is.
b) Nederlanders die voor 1 januari 1986 op Aruba zijn geboren en op 1
januari 1986 in de voormalig Nederlandse Antillen woonachtig waren en
c) de kinderen van de onder a en b genoemde Nederlanders.



Onderhoudsplicht: Ouders zijn verplicht te voorzien in de kosten van
levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen die de leeftijd van
21 jaren niet hebben bereikt.



Aantrekken: de situatie waarbij iemand van het ene land naar het andere
wordt aangetrokken. In dit verband wordt bedoeld dat de contractant vanuit
Nederland, België, Suriname of elders naar Bonaire verhuist om daar enkele
jaren bij de overheid of een semi-overheidsinstelling te werken.



Repatriëring: de situatie waarbij een aangetrokken persoon na afloop van het
contract remigreert.

1

Een in Nederland afgesloten samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap heeft geen
rechtsgeldigheid in de Nederlandse Antillen.

5

II. De dienstbetrekking
Algemeen
Aantrekken en repatriëren.
Om aangetrokken te kunnen worden, en om voor uitzendingvergoedingen in
aanmerking te komen zijn de sollicitanten verplicht zich medisch te laten keuren.
De sollicitanten kunnen ook aan een psychologisch en psychotechnisch
onderzoek worden onderworpen. Na de positieve uitslag van de medische
keuring en eventueel de psychologische,- en psychotechnische test, kan men
aangetrokken worden voor een dienstverband met het openbaar lichaam Bonaire
of met een semi-overheidsinstelling waarop deze regeling van toepassing is.
Verder is de overheidsdienaar die als zodanig geregeld met het publiek in
aanraking komt bovendien verplicht in de landstaal (Papiaments) te
communiceren binnen 1 jaar nadat hij met een zodanige functie wordt belast.

Het contract
Men wordt benoemd middels een arbeidsovereenkomst van 3 jaar. In bijzondere
gevallen is het ook mogelijk om aangesteld te worden bij specifieke projecten op
een arbeidsovereenkomst van 2 jaar. Dit moet apart aangevraagd worden door
uw toekomstige werkgever bij de Bonairiaanse overheid.
Een arbeidsovereenkomst kan maximaal twee keer met 1 jaar worden verlengd.
Indien daartoe mogelijkheid bestaat kunnen partijen kiezen voor een
dienstverband voor onbepaalde tijd. Bij een dienstverband voor onbepaalde tijd
of vanaf het zesde dienstjaar heeft contractant geen recht op
repatriëringsvoorwaarden.
Ingaande
de
datum
van
indiensttreding
zoals
vermeld
in
de
arbeidsovereenkomst zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing.
Men kan voor een tweede maal in kort verband worden aangetrokken met
behoud van de rechten voortvloeiende uit deze regeling, indien er tussen
beëindiging van het eerste dienstverband en de aanvang van het tweede
dienstverband minimaal drie jaar verstreken is. In dat geval zijn de vergoedingen,
zoals die voor het aantrekken en repatriëren zijn vastgesteld, wederom in hun
geheel op betrokkene van toepassing.
Bij een eventuele derde of daarop volgende contracten worden geen aantrekking
en uitzendingvergoedingen meer verstrekt.
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Af te dragen premies
Vanaf 1 januari 2011 wordt een vast percentage van 30,4% loonbelasting
ingehouden op het bruto salaris. De pensioenpremie valt buiten dit percentage
en bedraagt 9,1% voor de werknemer. Voor meer informatie over belasting wordt
verwezen naar www.belastingdienst-cn.nl
Pensioen
Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) is op 10 oktober 2010 opgericht om
op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba te voorzien in de
pensioenuitvoering voor medewerkers van Rijksdienst Caribisch Nederland, de
locale overheden, in de zorg, het onderwijs en jeugd en gezin en bij aangesloten
(overheids)bedrijven. De pensioenregeling wordt geadministreerd door Syntrus
Achmea. De pensioenwet ambtenaeren BES is van toepassing.
Pensioenfonds Caribisch Nederland heeft de volgende uitgangspunten:
• middelloon
• geen leeftijdsbeperking bij de start
• opbouw mogelijk boven 70%
• pensioenleeftijd gekoppeld aan leeftijd AOV
• opbouw over salaris + vaste toelagen
• verplichte deelneming van de werknemer
• Flexibele ingang pensioen < > 5 jaar spilleeftijd
Verzekerde risico’s zijn
ouderdom
vanaf pensioengerechtigde leeftijd
aan de deelnemer

OP

invaliditeit

vanaf datum ontslag a.g.v. invaliditeit
IP
aan de deelnemer
(volledig en duurzaam arbeidsongeschikt)

overlijden

vanaf datum overlijden
aan de nabestaanden

Berekening pensioengrondslag
salaris (+ vakantiegeld) + vaste toelagen pensioengrondslag

NP

franchise ($749 in 2011) =

Onder vaste toelagen vallen: Continudiensttoelage, Garantietoelage, Kastoelage,
Pager toelage, Persoonlijke toelage, Secretaressetoelage, Toelage ex art. 9 en
Vakantie uitkering
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AOV ontwikkeling
geboren

pensioenleeftijd

met pensioen in

1952

60 jaar

2012

1953

62 jaar

2015

1954

63 jaar

2017

1955

64 jaar

2019

1956

65 jaar

2021

Meer informatie over Pensioenfonds Caribisch Nederland kunt u vinden op
http://pensioenfondscn.com/ Ook kunt u contact opnemen met de secretaris van
stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland via telefoonnummer 005997019115
of email secretaris.PCN@montae.nl.
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Overige verzekeringen
Ziektekostenverzekering
Op 1 januari 2011 is de nieuwe verplichte ziektekostenverzekering in werking
getreden. Alle inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn via deze
regeling verzekerd. Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en
beschikken over een identiteitskaart (sedula). Contactgegevens zijn te vinden op
www.rijksdienstcn.com. Hiervoor worden geen premies betaald.
OPMERKING:
Was de contractant in het land van herkomst reeds via een
verzekeringsmaatschappij particulier verzekerd, dan zal hij na afloop van zijn
contract wederom in dat land een particuliere verzekering dienen af te sluiten,
waarbij hij het risico loopt dat de verzekeringsmaatschappij aldaar uitsluiting zal
geven voor eventuele ziektes opgelopen gedurende de repatriëring. Derhalve
verdient het aanbeveling, dat hij zich verzekert tegen dit risico. Dit kan hij doen
bij een op Bonaire gevestigde verzekeringsmaatschappij. Bij sommige
verzekeringsmaatschappijen is het mogelijk de verzekering tijdelijk “slapend” te
continueren.
Het is echter aan te raden zijn verzekeringsmaatschappij te vragen om voor de
periode, die hij op Bonaire gaat doorbrengen, dit risico te dekken.
Het is aan te raden om een overlijdens,- en persoonlijke ongevallenverzekering
te sluiten.
-

Overlijdensverzekering. Deze verzekering voorziet in een uitkering ineens
bij overlijden van de contractant binnen de contractperiode.

-

Persoonlijke ongevallenverzekering met een uitkering bij algeheel of
gedeeltelijk blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval
(invaliditeitspensioen of kapitaaluitkering bij invaliditeit).
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Benodigde
documenten2
bij
arbeidsovereenkomst op Bonaire.

het

aangaan

van

Voordat men een arbeidsovereenkomst kan aangaan dienen de volgende
originele documenten overgelegd te worden:
Bij sollicitatiegesprek:
 Curriculum vitae
 Originele gewaarmerkte diploma’s;
 Voor onderwijzers: akte van bevoegdheid of bekwaamheid tot lesgeven of
gewaarmerkte afschriften daarvan
Bij de aanvraag van verklaring van rechtswege/ verblijfsvergunning (IND):
 Formulieren kunt u vinden via www.rijksdienstcn.com/ toelating
 Een kopie geldig paspoort van contractant en gezinsleden;
 Een gelegaliseerd geboortebewijs van contractant en gezinsleden met een
kopie;
 Indien gehuwd kopie van de, door het van toepassing zijnde recht erkende,
huwelijksakte(niet ouder dan zes maanden), gelegaliseerd of voorzien van
apostille niet ouder dan zes maanden anders bewijs van burgerlijke staat
(ongehuwde of gescheiden), gelegaliseerd of voorzien van apostille3 (niet
ouder dan zes maanden);
 Kopie van gewaarmerkte diploma’s;
 Kopie arbeidsovereenkomst;
 Verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan drie maanden) voor elk gezinslid
boven de 18 jaar afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de plaats
waar de sollicitant laatstelijk gewoond heeft met een kopie;
 Indien leerplichtige kinderen (kinderen tussen 4 en 18 jaar), Bewijs van
inschrijving school;
 Medische verklaring niet ouder dan twee maanden;
 Drie recente pasfoto’s van contractant en gezinsleden;
 Geboorteakte
U dient uw werkgever door middel van een machtigingsbrief te machtigen om de
aanvraag voor een verblijfsvergunning voor u in te dienen.

2
3

Wijzigingen voorbehouden
Apostille geldt voor contractanten uit Suriname.
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Bij Inschrijving bij bevolkingsregister (Burger Zaken)
 Origineel geldig paspoort van contractant en gezinsleden;
 Bewijs van burgerlijke staat (ongehuwde of gescheiden), gelegaliseerd of
voorzien van apostille4 niet ouder dan zes maanden;
 Indien gehuwd kopie van de, door het van toepassing zijnde recht erkende,
huwelijksakte, gelegaliseerd of voorzien van apostille niet ouder dan zes
maanden;
 Kopie geboorteaktes van de contractant en zijn gezinsleden, gelegaliseerd of
voorzien van apostille (niet ouder dan een jaar);
 Origineel bewijs van uitschrijving van het bevolkingsregister van de laatste
plaats waar de contractant woonde, gelegaliseerd of voorzien van apostille;
Bij indiensttreding (Afdeling Personeelszaken)
 Kopie verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan drie maanden) voor elk
gezinslid boven de 18 jaar, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de
plaats waar de sollicitant laatstelijk gewoond heeft;
 Kopie identiteitsbewijs;
 Kopie trouwboek;
 Bankrekeningnummer;
 Kopie inschrijving bevolkingsregister Bonaire.

4

Apostille geldt voor contractanten uit Suriname.
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III. De vergoedingen bij het aantrekken en
repatriëren
A) Het aantrekken vanuit en repatriëren naar Nederland, België,
Suriname.
Bij het aantrekken uit en repatriëren naar enig ander land worden de regelingen
zodanig gehanteerd dat de kosten niet hoger mogen zijn dan wanneer de
contractant vanuit Nederland zou zijn gekomen.
Vergoedingen bij het aantrekken (voor rekening van het openbaar lichaam
Bonaire) worden op Bonaire betaalbaar gesteld:
1 Bij een contract van 3 jaar:
Met gezin of alleenstaand
$ 3.352,00
Dit bedrag is een éémalige tegemoetkoming ter dekking van o.a. onderdak,
vervoer en uitrusting.
2. De werkgever zorgt voor een vliegtuigpassage naar Bonaire, in economy
klasse, voor de contractant en zijn of haar gezinsleden. Bij de vaststelling van
de kosten zal met maximaal het tarief dat voor rechtstreekse vliegreizen in de
economy klasse geldt, rekening worden gehouden. Overtocht van huisdieren
komen voor rekening van de contractant.
3. Een vergoeding voor het overbrengen vanaf (huis) woonplaats tot (huis)
Bonaire van maximaal 15 m3 huisraad voor wat betreft het aantrekken van
een gezin. Deze vergoeding heeft betrekking op de verpakking, aanlevering
en havengelden, verzekering en vrachtkosten. De alleenstaande
aangetrokkene zonder kinderen komt in aanmerking voor het overbrengen
van 10 m3 huisraad*. Bij verzending van huisraad van een gezin naar
Bonaire kan bij vaststelling van de transportverzekeringspremie en
vrachtwaarde ten hoogste $ 16.759,00 in aanmerking worden genomen. Voor
de verhuisboedel van een alleenstaande aangetrokkene zonder kinderen
geldt maximaal $ 13.966,00.
Voor reeds gebruikte huisraad zijn geen invoerrechten verschuldigd. Indien
deze huisraad nieuw aangeschafte artikelen bevat, dienen daarover
invoerrechten betaald te worden. U dient daarvoor op moment van inklaring
van uw huisraad bewijsstukken zoals een rekening over te leggen. Indien
voor nieuwe huisraad invoerrechten verschuldigd zijn, komen deze kosten
voor rekening van de contractant. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw
werkgever.
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4. De kosten van het vervoer van het land van afkomst naar Bonaire van één
personenauto*
of
motor*
(geen
scooter),
alsmede
de
transportverzekeringspremie worden vergoed. Scooters dienen onderdeel te
vormen van het u toegestane aantal m3.
* Belangrijk!
Aangeraden wordt om een auto of motor te laten transporteren die
minstens 1 jaar vóór het vertrek op naam staat van de contractant of
van een van zijn of haar gezinsleden. Als het voertuig minder dan 1
jaar op naam geregistreerd staat, zijn zeer hoge invoerrechten
verschuldigd, welke niet voor vergoeding in aanmerking komen.
Vergoedingen bij repatriëring (voor rekening van het openbaar lichaam Bonaire):
1.
De volgende herinrichtingskosten worden uitgekeerd (op Bonaire
betaalbaar gesteld):
Na verloop van het contract ontvangt de ex-contractant (met gezin of
alleenstaand) een eenmalig tegemoetkoming van $ 2.235,00 ter dekking
van o.a. onderdak, vervoer op Bonaire en herinrichting bij aankomst in
land van herkomst.
2.

De werkgever zorgt voor de overtocht naar land van herkomst in de vorm
van een vliegtuigpassage in de economy klasse. Bij de vaststelling van de
kosten zal met maximaal het tarief dat voor rechtstreekse vliegreizen in de
economy klasse geldt, rekening worden gehouden.

3.

Voor het overbrengen van het huisraad vanaf (huis) Bonaire tot (huis) land
van herkomst en het vervoer van één personenauto of motorfiets (geen
scooter) gelden dezelfde vergoedingen als bij het aantrekken van
betrokkenen.

A 2) Het aantrekken van kandidaten
Nederlandse Antillen vanuit het buitenland.

uit

de

voormalig

De regelingen voor het aantrekken van kandidaten uit de voormalig nederlandse
Antillen zijn gelijk aan die van de overige contractanten die worden aangetrokken
door het openbaar lichaam Bonaire, zij komen echter niet in aanmerking voor
vergoedingen voor repatriëring naar land van herkomst. Kandidaten uit de
voormalige Nederlandse Antillen die kunnen aantonen dat zij voorafgaande aan
hun komst naar Bonaire gedurende 15 jaar onafgebroken in het land van
herkomst hebben gewoond komen hiervoor echter wel in aanmerking.
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B) Het aantrekken van contractanten vanuit Curacao, Sint
Maarten, Saba, St Eustatius en Aruba.
Bij het aantrekken uit en repatriëren naar enig ander land worden de regelingen
zodanig gehanteerd dat de kosten niet hoger mogen zijn dan wanneer de
contractant vanuit Nederland zou zijn gekomen.
Vergoedingen bij het aantrekken (voor rekening van het openbaar lichaam
Bonaire) worden op Bonaire betaalbaar gesteld:
1.

Bij een contract van 3 jaar:
Met gezin of alleenstaand
NAf. 2.514,00
Dit bedrag is een eenmalig tegemoetkoming ter dekking van o.a.
onderdak, vervoer en uitrusting.

2.

De werkgever zorgt voor overtochtkosten van eiland van afkomst naar
Bonaire voor de contractant en zijn eventuele gezin. Overtocht van
huisdieren komen voor rekening van de contractant.

3.

Een vergoeding voor het overbrengen vanaf huis woonplaats tot huis
Bonaire van maximaal 15 m3 huisraad* voor wat betreft het aantrekken
van een gezin. Deze vergoeding heeft betrekking op de verpakking,
aanlevering en havengelden, verzekering en vrachtkosten. De
alleenstaande aangetrokkene zonder kinderen komt in aanmerking voor
het overbrengen van 10 m3 huisraad. Bij verzending van huisraad van
een
gezin
naar
Bonaire
kan
bij
vaststelling
van
de
transportverzekeringspremie en vrachtwaarde ten hoogste $ 16.759,-- in
aanmerking worden genomen. Voor de verhuisboedel van een
alleenstaande aangetrokkene zonder kinderen geldt maximaal $ 13.966,--.
Voor reeds gebruikte huisraad zijn geen invoerrechten verschuldigd.
Indien dit huisraad nieuw aangeschafte artikelen bevat, dienen daarover
invoerrechten betaald te worden. U dient daarvoor op moment van
inklaring van uw huisraad bewijsstukken zoals een rekening over te
leggen. Indien voor nieuwe huisraad invoerrechten verschuldigd zijn,
komen deze kosten voor rekening van de contractant. Meer informatie is
verkrijgbaar bij uw werkgever.

4.

De kosten van het vervoer van het land van afkomst naar Bonaire van één
personenauto*
of
motor*
(geen
scooter),
alsmede
de
transportverzekeringspremie worden vergoed. Scooters dienen onderdeel
te vormen van het u toegestane aantal m3.
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* Belangrijk!
Aangeraden wordt om een auto of motor te laten transporteren die
minstens 1 jaar vóór het vertrek op naam staat van de contractant of
van een van zijn of haar gezinsleden. Als het voertuig minder dan 1
jaar op naam geregistreerd staat, zijn zeer hoge invoerrechten
verschuldigd (tenzij het om binnenlandsvervoer gaat), welke niet voor
vergoeding in aanmerking komen.
Vergoedingen bij repatriëring (voor rekening van het openbaar lichaam Bonaire):
1. De volgende herinrichtingskosten worden uitgekeerd (op Bonaire
betaalbaar gesteld):
Na verloop van het contract ontvangt de ex-contractant (met gezin of
alleenstaand) een eenmalig tegemoetkoming van $ 1.397,00 ter dekking
van o.a. onderdak, vervoer op Bonaire en herinrichting bij aankomst in
land van herkomst.
2. De werkgever zorgt voor de overtocht naar land van herkomst in de vorm
van een vliegtuigpassage in de economy klasse. Bij de vaststelling van de
kosten zal met maximaal het tarief dat voor rechtstreekse vliegreizen en
de economy klasse geldt, rekening worden gehouden.
3. Voor het overbrengen van de huisraad vanaf huis op Bonaire tot huis in
land van herkomst en het vervoer van één personenauto of motorfiets
(geen scooter) gelden dezelfde vergoedingen als bij het aantrekken van
betrokkenen.

C) Bij overname van contractanten vanuit Curacao, Sint Maarten,
Saba, St Eustatius en Aruba
Vergoedingen bij overname:
1. De werkgever zorgt voor overtochtkosten naar Bonaire voor de contractant en
eventueel gezin;
2. kosten voor het overbrengen van huisraad tot een maximum van 15 m3 voor
een gezin en 10 m3 voor alleenstaanden, alsmede de transportverzekering;
3. transportkosten van één personenauto of motorfiets* (geen scooter), alsmede
de transport- en verzekeringspremie.
Ter overvloede zij vermeldt dat de situatie voorkomt dat een niet in de voormalig
Nederlandse Antillen geboren Nederlandse contractant tijdelijk op Bonaire komt
werken, in aansluiting op een tijdelijk contract op een van de andere eilanden
van de voormalige Nederlandse Antillen (het omgekeerde kan natuurlijk ook
voorkomen).
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Als deze contractant eerst op het ene eiland in aanmerking kwam voor alle
uitzendvergoedingen en daarna op het tweede eiland weer voor alle
uitzendvergoedingen in aanmerking zou komen, ligt het voor de hand dat tussen
de betrokken eilanden nadere afspraken worden gemaakt over de verdeling van
de kosten in verband met de uiteindelijke repatriëring naar Nederland.
* Belangrijk!
Aangeraden wordt om een auto of motor te laten transporteren die
minstens 1 jaar vóór het vertrek op naam staat van de contractant of
van een van zijn of haar gezinsleden. Als het voertuig minder dan 1
jaar op naam geregistreerd staat, zijn zeer hoge invoerrechten
verschuldigd (tenzij het gaat om binnenlandsvervoer), welke niet voor
vergoeding in aanmerking komen.
Vergoedingen bij repatriëring
Omdat er nog geen algemene afspraken zijn gemaakt, moet voorlopig het
uitgangspunt zijn dat de kosten i.v.m. de repatriëring van een contractant in
principe vergoed worden door de werkgever in het eilandgebied waaruit de
contractant repatrieert. Per geval kunnen hier echter afwijkende afspraken over
worden gemaakt door de betrokken schoolbesturen en bestuurscolleges.
Daarom verdient het aanbeveling van te voren te informeren naar de betreffende
voorwaarden.
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IV. Algemene bepalingen
1. De vergoeding voor overtochtkosten wordt toegekend voor de overtocht van
en naar Bonaire aan:
de aangetrokken contractant;
de leden van zijn gezin, die hem op zijn reis naar Bonaire hebben
vergezeld;
de leden van zijn gezin, die hem later volgen.
2. De contractanten hebben de verplichting de dienstbetrekking op Bonaire voor
de duur van het contract uit te dienen, op straffe van terugbetaling naar
evenredigheid van de voor hen gemaakte kosten bij het aantrekken (d.w.z.
alle kosten voortvloeiende uit het aantrekken, die voor betrokkenen betaald
werden of aan hen vergoed werden, met uitzondering van salaris, medische
keuring en psychologische,- en psychotechnische testen).
Indien de werkgever een Incassobureau dient in te schakelen voor het
vorderen en innen van bovenvermelde kosten zullen de incassokosten ten
laste van de contractant komen.
Ingeval van tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens
welbewezen ziels- of lichaamsgebreken behoeft de contractant de schade
van de werkgever voortvloeiende uit de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst niet te vergoeden en behoudt de rechten op
repatriëringskosten voortvloeiende uit deze regeling.
Er kan slechts een beroep worden gedaan op welbewezen ziels- of
lichaamsgebreken indien de contractant is gekeurd door een
bedrijfsgeneeskundige dienst of een door de werkgever aangewezen
instantie of bedrijfsarts.
Geen beroep kan worden gedaan op een medisch advies van een door de
contractant zelf in de arm genomen geneeskundige. Bij langdurige ziekte
dient de werkgever (i.c. stichtingsinstituut) bij de bedrijfsgeneeskundige dienst
c.q. arts een advies c.q. herkeuring aan te vragen. Aldus kan na het
onafhankelijk onderzoek het bestuurcollege / het bestuur van de semioverheidsinstelling een wel overwogen besluit nemen.
Verlaten de in de eerste volzin van punt 2 van deze bladzijde bedoelde
contractanten de dienst voordat zij de periode van hun contract alhier hebben
doorgebracht, dan moeten zij een gedeelte van de kosten van het aantrekken
restitueren en bovendien de terugreis en de daarmee samenhangende
kosten zelf betalen.
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De berekening van het terug te betalen bedrag van de betreffende kosten
geschiedt als volgt:
1080* min aantal dagen in dienst x gemaakte kosten.
1080
N.B.

* Afhankelijk van contractsduur. Onder aantal dagen in dienst wordt verstaan de
gewerkte dagen inclusief weekeinden. Deze worden berekend vanaf datum
indiensttreding tot datum verbreking van het contract door betrokkene.

3. De vergoedingen komen te vervallen:
- indien de contractant is overleden vóórdat het betrokken gezinslid naar
Bonaire afreist of indien de contractant op het tijdstip van vertrek van het
familielid niet meer in dienst is bij het Openbaar Lichaam Bonaire of de
semi-overheidsinstelling;
- voor zover het hen betreft, die niet meer als gezinsleden worden
beschouwd;
- indien de contractant naar het land van herkomst terugkeert, voordat de
leden van zijn gezin hem naar Bonaire zijn gevolgd
4. In geval van sterfte van de contractant wordt vergoeding gegeven voor
overtochtkosten van Bonaire naar het land van herkomst t.b.v.:
de weduwe/weduwnaar alsmede de overige leden van het gezin van de
aangetrokken contractant, die tijdens zijn/haar dienstverband komt te
overlijden.
5. De weduwe/naar van de overleden aangetrokken contractant met kinderen
voor wie de contractant, ware deze nog in leven, kindertoelage zou hebben
genoten, ontvangt bij repatriëring binnen zes maanden na het overlijden van
de echtgenoot/genote, dezelfde tegemoetkomingen die zouden zijn
uitgekeerd indien de contractant in leven was gebleven en zijn dienstverband
volledig had volbracht.
6. De vergoeding voor uitrustingskosten wordt geheel in Bonaire uitgekeerd,
echter niet eerder dan nadat aan de voorwaarden voor het aantrekken is
voldaan én het contract door de contractant is ondertekend.
7. De reis en het vrachtvervoer worden geregeld door het Openbaar Lichaam
Bonaire, eventueel door tussenkomst van de betreffende werkgever.
8. De vorengenoemde repatriëringvergoedingen gelden slechts indien de
desbetreffende persoon en diens gezinsleden binnen zes (6) maanden na
beëindiging van het dienstverband cq. voldoening aan de voorwaarden,
repatrieert. Later dan zes maanden heeft betrokkene geen recht meer op
vergoedingen.
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V. Telefoonnummers diensten Openbaar
Lichaam Bonaire en Rijksdienst Caribisch
Nederland
Eilandsdiensten:
Kabinet van de Gezaghebber

(+599) 7175330 – 245 / 274 /211

Dienst Welzijn en Burgerzaken

(+599) 7175330 - 231

Dienst Economische Zaken en
Arbeidsaangelegenheden (DEZA) :

(+599) 7175330 - 521

Afdeling Personeel, Organisatie en
Informatie (POI):

(+599) 7175330 - 509

Afdeling Financien (Secretariaat)

(+599) 7175330 - 637

Afdeling Post en Archief:

(+599) 7175330 - 513

Dienst Educatie en Cultuur (SEK):

(+599) 7175330 – 218 /352 / 523

Rijksdienst Caribisch Nederland
Korps Politie Bonaire:
Centrale
Immigratiedienst (IND)
Coördinator Vreemdelingenzaken

(+599) 7158833
(+599) 7158833
(+599) 7173819

