
Partijen onderkennen het belang van de bevestiging dat met deze
arbeidsvoorwaardenovereenkomst wordt herbevestigd dat definitief afscheid is genomen van] flJ
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Onderhandelingsresultaat
Bereikt op 10 december 2010 te Caribisch Nederland tussen de vertegenwoordigers van de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vertegenwoordigers van de
ABVO, de STrAF/ACOM/ACP, de NAPBen de WICSU.

Preambule
Vorig jaar beleefde de Nederlandse economie de zwaarste economische crisis sinds die van de
jaren dertig van de vorige eeuw. Hoewel de vooruitzichten voor dit jaar en 2011 weer een
lichte economische groei laten zien, blijven de vooruitzichten onzeker en is het herstel broos.
Als het economische herstel doorzet zal het nog een flink aantal jaren duren voor de sterk
opgelopen overheidsschuld weer kan worden teruggedrongen. Daarom zal de komende jaren
aanzienlijk bezuinigd moeten worden op de overheidsuitgaven om deze weer op een houdbaar
niveau te krijgen. Deze precaire financiële situatie vindt zijn weerslag in het
onderhandelingsresultaat.
Echter is in juni 2010 op Bonaire een pensioenakkoord met de bonden gesloten dat naar
verwachting op termijn leidt tot een lagere pensioenpremie.

Reikwijdte van de onderhandelingsresultaten
Conform het Besluit overleg stelsel BESworden in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst
Caribisch Nederland 2011 afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden en
rechtspositieregelingen voor de rijksambtenaren die zijn aangesteld bij de Rijksdienst
Caribisch Nederland (RCN). De in deze overeenkomst genoemde thema's pensioenbijdrage
(2.1), vakantieuitkering (2.3), ambtelijke integriteit (4), bezoldiging politieke (neven)functies
(5), de vastvaststelling van de vakantieuren (9) en de ziektekostenvoorziening (13) zijn
thema's van centrale aard waarvoor de uitkomsten ook bindend zijn voor de ambtenaren die
in dienst zijn van de openbare lichamen Bonaire, Saba en St. Eustatius. Voor de onderwerpen
die tot de verantwoordelijkheid van de openbare lichamen behoren, zoals de verhoging van de
salarissen van het eilandpersoneel, is volgens hoofdstuk 3 van het Besluit overlegstelsel BES
overleg nodig in de decentrale overlegcommissies Bonaire, St. Eustatius of Saba. Evenals in
het sectoroverleg Caribisch Nederland is dit overleg aan het zgn.overeenstemmingsvereiste
gebonden. Voor zover deze overeenkomst niet mede door de bestuurscolleges van de
openbare lichamen wordt medeondertekend is voor de onderdelen 2 (m.u.v. de vastgestelde
marginale premie en de vastgestelde vakantieuitkering), 10, 11 en 12 van deze overeenkomst
decentraal overleg nodig met die bestuurscolleges.

1. Looptijd

Deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst heeft een looptijd van 1 jaar (1 januari 2011- 31
december 2011).

2. Inkomensparagraaf

Geconstateerd is dat het kabinet enerzijds offers vraagt van iedereen. Anderzijds is al eerder
in het overleg de noodzaak uitgesproken om bij de arbeidsvoorwaarden onderhandelingen
rekening te houden met de uitkomsten van het in augustus gesloten pensioenakkoord.

Complicerende factor daarbij is echter dat het pensioenfonds vanwege onvolkomen
bestandsgegevens de premie voor het jaar 2011 vooralsnog ongewijzigd op het niveau van
2010 laat en mogelijk pas in april een premie voor 2011 kan vaststellen die kostendekkend is
voor de nieuwe pensioenregeling.



In lijn hiermee zullen partijen gezamenlijk een onderzoek starten naar de mogelijkheden voor
een regeling waarbinnen werknemers worden beschermd tegen ongewenst gedrag alsmede
naar de mogelijkheden voor een regeling hoe wordt omgegaan met zaken waarin sprake is »:
van "een vermoeden van misstanden" (klokkenluidersregeling). Partijen zullen in de juni n / / " !
vergadenng 2011 de resultaten van dit onderzoek bespreken. a /,'"i
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het zgn TAPI systeem. Volgens dit TAPI systeem zou gelet op de huidige verwachte inflatie
van ca. 1,9 % op jaarbasis geen indexering van de salarissen plaatsvinden. Bij het
pensioenakkoord is uitgegaan van de veronderstelling dat in de toekomst gemiddeld genomen
sprake zal zijn van volledige prijscompensatie. Partijen achten het van belang dat de eerste
arbeidsvoorwaardenovereenkomst tegemoet komt aan het destijds bij de
pensioenovereenkomst uitgesproken verwachtingspatroon. Bij de keuze voor een verhoging
van het salaris zou ook bij een bescheiden inflatie ook een aanvang kunnen worden gemaakt
met het optrekken van de vakantietoelage en/of het maken van een start met de opbouw van
een eindejaarsuitkering. Gelet op het per 1 januari a.s. vooralsnog ongewijzigd blijven van de
hoogte van de pensioenpremie was het noodzakelijk voor dit jaar een van het
pensioenakkoord afwijkende afspraak te maken ten aanzien van de premieverdeling.

Ter zake is het volgende afgesproken
1. De marginale premie voor de werknemer die zonder interventie bij een premie van 22%
zou zijn vastgesteld op 10,6% wordt voor geheel 2011 vastgesteld op 9,1%. Met ingang van 1
januari 2012 treedt de premieverdeling uit de pensioenovereenkomst in werking.
2. De salarissen worden per 1 januari 2011 verhoogd met 1%
3. De vakantieuitkering wordt per 1 januari 2011 verhoogd met 1% tot 7%.
4, In december 2011 ontvangen alle ambtenaren een structurele eindejaarsuitkering van $
300,-- bruto
5. In januari 2011 ontvangen alle ambtenaren een incidentele "bashi-premie" uitkering van
$ 100,-- netto

3. Grondslagenpensioenpremie
Partijen hebben gemeenschappelijk een bijlage bij de pensioenovereenkomst vastgesteld
waarin nadere uitwerking plaatsvindt van artikel 13 lid 1 van de bijlage van de
Pensioenovereenkomst. Bij deze nadere uitwerking is per werkgever expliciet en limitatief
aangeduid welke vaste toelagen tot het ambtelijk inkomen worden gerekend voor de
pensioenregeling, en welke niet. Overwerk is volgens deze overzichten, volgend uit de
afspraken in de pensioenovereenkomst, niet pensioengevend. Partijen zijn overigens van
mening dat overwerk zo veel mogelijk moet worden voorkomen.

4. Ambtelijke Integriteit
Mede gelet op de omvang van de drie eilandgebieden is de kans op belangenverstrengeling
van ambtenaren met vrienden en familie groter dan in de rest van Nederland, Partijen stellen
vast dat het van belang is om goed en consequent te doen wat er nu al kan om de ambtelijke
integriteit op Caribisch Nederland te versterken. De uitvoering van een programma zal zich
moeten richten op de hiernavolgende twee punten wordt door partijen onderschreven,

1. de naleving van de bestaande integriteitswet- en regelgeving (bijvoorbeeld door het
inventariseren van kwetsbare functies, periodieke veiligheidsonderzoeken,
functieroulatie, melden van nevenwerkzaamheden en financiële belangen enz.),

2. het versterken van het integriteitsbesef (bijvoorbeeld door verantwoordelijkheden en
bevoegdheden ten aanzien van (naleving van) integriteits wet- en regelgeving vast te
leggen en bekend te maken, voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen en te
implementeren, jaarlijkse verslaglegging over de genomen integriteitsmaatregelen
enz.)



5. Bezoldiging politieke (neven)functie
De ambtenaar die wordt gekozen als lid van de eilandsraad wordt desgewenst vrijgesteld van
dienst met behoud van de ambtelijke bezoldiging. De raadsvergoeding die de vrijgestelde
ambtenaar daarenboven ontvangt mag ook worden behouden. In feite is dus sprake van een
cumulatie van inkomsten. Hoewel deze cumulatie van inkomsten niet op alle eilanden op
dezelfde wijze wordt toegepast, beschouwen partijen deze mogelijkheid tot cumulatie niet
langer als passend en moet worden geanticumuleerd. Partijen besluiten daarom dat de
ambtelijke bezoldiging zal worden geanticumuleerd voor vergoedingen voor
raadswerkzaamheden, niet zijnde onkostenvergoedingen. Partijen stellen tegelijkertijd vast
dat de ambtenaar ook niet moet worden belemmerd voor de uitoefening van een politieke
functie en zijn recht moet behouden op een inkomen dat minimaal gelijk is aan zijn ambtelijk
inkomen. De invoering van een nieuwe regeling zal eerst plaatsvinden na totstandkoming van
de noodzakelijke regelgeving.

6. Ontslagrecht
Er wordt kennis genomen van het feit dat de bonden zich zodanig verzetten tegen zelfs maar
een onderzoek naar versoepeling van de ontslaggronden of wijziging in de rechtsgang dat dit
onder alle condities een na go is voor een arbeidsvoorwaardenovereenkomst. De werkgever
betreurt dit maar berust er in dat er geen draagvlak is voor een gemeenschappelijk
onderzoek. Tegelijk behoudt de werkgever zich wel het recht voor in eigen kring een dergelijk
onderzoek te doen en in de toekomst met concrete voorstellen te komen.

7. Harmonisatie
Het is bekend dat bij de transitie de rechtspositieregelgeving voor de (rijks)ambtenaren op de
drie eilandgebieden grotendeels "beleidsarm" is overgenomen. Dat wil zeggen dat er niet is
gekeken naar de actualiteit van de regelgeving of naar conformiteit met de uitgangspunten
van het personeelsbeleid. Sommige onderdelen van het RCNkennen deels afwijkende
rechtspositieregelingen. Partijen zijn het erover eens dat verschillen in rechtspositie voor
zover niet logisch verklaarbaar moeten worden beëindigd en dat de rechtspositie waar
mogelijk moet worden geharmoniseerd. Beseft wordt dat dit een arbeidsintensieve taak is
waarmee enkele jaren is gemoeid. Uiterlijk in de juni vergadering 2011 zal aan de bonden een
verschillenlijst worden geleverd waarna gezamenlijk kan worden bepaald aan welke elementen
met voorrang zal worden gewerkt. De uitkomsten van harmonisatieactiviteiten zullen in
toekomstige arbeidsvoorwaardenonderhandelingen een belangrijke rol spelen.

8. Regeling Faciliteiten Deelname Sectoroverleg CaribischNederland (SeN)
Partijen zijn het eens over een huishoudelijk reglement t.b.v. het sectoroverleg Caribisch
Nederland en zullen deze vastleggen via ondertekening van het huishoudelijk reglement.

9. Vakantie-uren
Het aantal vakantie-uren per kalenderjaar is op dit moment afhankelijk van de inschaling van
de functie die een ambtenaar heeft. Een ambtenaar met een hoger inschaalde functie heeft
recht op meer vakantie-uren dan een ambtenaar met een lager ingeschaalde functie. Partijen
vinden een onderscheid in vakantiedagen louter op grond van het salaris niet in deze tijd
passen.
Ambtenaren die op 1 januari 2011 meer dan 23 dagen vakantie genieten zullen vanaf 1
januari 2012 jaarlijks een dag minder verlof ontvangen totdat zij het niveau van 23 dagen
hebben bereikt. Ambtenaren die op 1 januari 2012 minder dan 23 dagen vakantie genieten 01
zullen jaarlijks een vakantiedag meer genieten tot dat zij het niveau van 23 dagen hebben 'i
bereikt. Ambtenaren die in verband met het werken in onregelmatige dienst extra dagen
genieten behouden deze extra dagen. Voor ambtenaren die nieuw in dienst treden hebben I
evenveel vakantiedagen als reeds in dienst zijnde ambtenaren in dezelfde schaal. Á P
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10. Overname Studieschuld
Bij het RCN zal er de komende jaren vraag zijn naar gekwalificeerd midden- en hoogopgeleid
personeel. Gezien de geringe omvang van de arbeidsmarkt in Caribisch Nederland zal het

· moeilijk worden deze vraag geheel lokaal in te vullen. Veel uit Caribisch Nederland afkomstige
afgestudeerden hebben in Nederland, de Verenigde Staten of elders een MBO-, HBO- of
universitaire studie afgerond en vaak ook werkervaring opgedaan. Slechts een klein deel van
deze groep besluit naar Caribisch Nederland terug te keren. Voor een deel van deze
afgestudeerden wordt de keus om niet terug te keren mede bepaald door het feit dat het
lagere beloningsniveau op de drie eilanden onvoldoende mogelijkheden biedt om de
studieschuld af te betalen. Partijen zijn het eens over een regeling die het mogelijk maakt dat
door het RCN de studieschuld van niet in Caribisch Nederland woonachtige afgestudeerden,
die zich voor een functie bij het RCN in Caribisch Nederland vestigen, geheel of grotendeels
wordt afgelost op voorwaarde dat die afgestudeerden voor minimaal drie jaar tegen lokale
arbeidsvoorwaarden in dienst treden. De vergoeding voor de studieschuld bedraagt de eerste

· drie jaar $ 65 per maand netto. Na drie jaren zal de resterende studieschuld tot een maximum
van $ 6.500,-- netto in een uitkering in eens worden voldaan.
De faciliteiten zullen eveneens van toepassing zijn op ambtenaren die op 1 januari 2011 twee
jaren of korter in dienst zijn en die voor het overige aan de gestelde voorwaarden voldoen.

11. Studiefaciliteiten
De werkgever zal de bonden uiterlijk voor de juni 2011 vergadering een voorstel doen
toekomen voor een studiefaciliteitenregeling.

12. Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Partijen zullen tijdens de looptijd van deze overeenkomst onderzoek doen naar de

· mogelijkheden voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Daarbij zal een leeftijdsafhankelijk
verlof mede in beschouwing worden genomen.

13. Ziektekostenvoorziening
De Wet vergoeding behandelings- en verplegingskosten BES voorziet in een dekking en
premiebijdrage voor ambtenaren. Voor het pakket voorzieningen is de werknemer een bijdrage
verschuldigd van 1,25%. Voor overheidsgepensioneerden geldt de Wet tegemoetkoming
ziektekosten overheidsgepensioneerden. Zij betalen een bijdrage van 2,5% van het pensioen.
Vanaf 1 januari 2011 zal voor alle ingezetenen van Caribisch Nederland de Zorgverzekeringswet
BES van toepassing zijn. Partijen zijn van opvatting van dubbele verzekering dient te worden
voorkomen. Voorts zijn partijen van oordeel dat waar de overheid als wetgever een passende
ziektekostenvoorziening treft het de overheid als werkgever niet geheel vrij staat om voor
ambtenaren aanvullende voorzieningen te treffen. Daarbij is uitgegaan van de premisse dat op
Bonaire slechts één klasse beschikbaar is en dat altijd recht is op een vergoeding van de kamer
voorzien van insectenwering en airconditioning. Indien bijvoorbeeld op Curaçao de derde klasse
niet aan deze eisen voldoet heeft de betrokkene recht op vergoeding van de klasse die wel aan
deze minimumeisen voldoet. Partijen zijn het erover eens dat de twee eerstgenoemde wetten
vanaf 1 januari 2011 buiten werking kunnen worden gesteld. Dit betekent tevens dat de
inhoudingen voor de werknemersbijdrage komen te vervallen hetgeen de inkomenspositie
aanzienlijk verbetert.

14. Invoering medezeggenschap
Partijen onderschrijven het belang om - op termijn - over te gaan tot invoering van een vorm
van medezeggenschap en zullen in de looptijd van deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst in
een gezamenlijk onderzoek nagaan via welk tijdpad, bij welke organisaties en in welke vorm
medezeggenschap mogelijk is.


