Regeling aantrekken buitenlandse krachten Eilandgebied Curaçao
- versie 2008
(voorheen uitzendvoorwaarden)
Deze regeling heeft betrekking op arbeidskrachten die door de overheid vanuit het buitenland
worden aangetrokken en in dienst treden van het Eilandgebied Curaçao.
I. Kosten bij uitzending vanuit het buitenland (o.a. Nederland)
Aan de arbeidscontractant die door het Eilandgebied Curaçao wordt aangetrokken, met een
tijdelijk dienstverband van tenminste 3 jaren wordt het hiernavolgende toegekend. Deze
regeling bevat tevens voorwaarden betreffende terugkeer naar het buitenland voor degenen
die in beginsel slechts tijdelijk werkzaam zullen zijn op Curaçao.
Aan de arbeidscontractant wordt toegekend:
1. TEGEMOETKOMING UITRUSTINGSKOSTEN
Een tegemoetkoming in de uitrustingskosten op Curaçao ten bedrage van Nafl. 4000,- en een
toelage van Nafl. 250,- voor elk kind. Desgewenst kan dit bedrag in het buitenland worden
uitgekeerd aan de hand van de op die dag geldende koers. Indien een arbeidscontractant
terugkeert naar het buitenland en weer op Curaçao wil komen werken, komt deze pas in
aanmerking voor tegemoetkoming in de uitrustingskosten indien hij of zij zich gedurende drie
jaren metterwoon buiten het eilandgebied Curaçao heeft gevestigd.
2. VRIJE OVERTOCHT
Vrije overtocht, voor de arbeidscontractant en zijn wettig gezin (echtgenoot of echtgenote,
partner met samenlevingsovereenkomst conform de wet, kinderen, stief- en pleegkinderen,
voor zover ten aanzien van hen een onderhoudsplicht bestaat) per vliegtuig in de economyklasse, vanuit het buitenland naar Curaçao. Bij de vaststelling van de kosten welke voor
overheidsrekening worden genomen, zal rekening worden gehouden met het tarief (economyklasse) dat op dat moment geldt. Deze regeling geldt tevens voor het wettige gezin van de
contractant die binnen zes maanden na de indiensttreding van de arbeidscontractant naar
Curaçao afreist. Op het wettige gezin van de contractant die binnen 6 maanden na zijn
indiensttreding in het huwelijk treedt, zal tevens de overtochtkosten worden vergoed.
3. VERGOEDING HUISRAAD
Aan de arbeidscontractant wordt een vergoeding toegekend voor het overbrengen van
huisraad tot een maximum van 15m3 [vijftien kubieke meters] vanaf het huisadres in het
buitenland tot aan het huisadres op Curaçao. Deze vergoeding heeft betrekking op de
verpakking, aanlevering en havengelden in het buitenland, verzekering en vrachtkosten.
Indien de aangetrokken kracht geen huisraad vervoert dan wel geen gebruik maakt van het
toegestane maximale vrachtvervoer, wordt een bedrag toegekend, dat gelijk is aan de helft
van de maximale vergoeding dan wel de helft van het verschil tussen de maximale
vergoeding en de werkelijke gemaakte kosten. Bij de vaststelling van het bedrag als hiervoor
bedoeld wordt uitgegaan van een tarief van ? 204,00 per m3 bij verzending van het huisraad
vanuit het buitenland naar Curaçao. Bij verzending van huisraad vanuit het buitenland naar

Curaçao kan bij de vaststelling van de transportverzekeringspremie een vrachtwaarde van
ten hoogste ?15.000,00 in aanmerking worden genomen. Eventuele kosten van opslag van
inboedel in het buitenland of op Curaçao, worden niet vergoed.
Voor huisraad waarover arbeidscontractant al beschikt, is er geen invoerrechten verschuldigd.
De reis- en het vrachtvervoer worden geregeld door de werkgever.
Indien het huisraad nieuw aangeschafte artikelen bevat, dient daarvoor invoerrechten betaald
te worden. De arbeidscontractant dient daarvoor op het moment van inklaring van het
huisraad, bewijsstukken zoals rekeningen over te leggen. Indien voor het nieuwe huisraad
invoerrechten verschuldigd zijn, komen deze kosten voor de rekening van de contractant.
Indien men huisraad van derden doet verhuizen, behalve die welke behoort tot het eigen
huisraad, zullen de meerkosten voor het vervoeren van het huisraad van derden worden
teruggevorderd.
4. VERVOERMIDDEL
De vervoerskosten van één vervoermiddel (een auto of motor) per gezin tot een maximum
van de klasse van 1000 tot 1250 kg vanuit Nederland naar Curaçao, komen voor rekening
van de overheid. Ook de daarmee samenhangende transportverzekeringspremie wordt
vergoed.
Aangeraden wordt om alleen een auto te transporteren die minstens 1 jaar v??r het vertrek
naar Curaçao in het bezit en gebruik is (op naam staat) van de arbeidscontractant of op de
naam van een van zijn, of haar, gezinsleden. In het geval het voertuig minder dan 1 jaar op
naam geregistreerd staat, zijn invoerrechten verschuldigd, welke niet voor vergoeding in
aanmerking komen.
5. EXTRA BAGAGETOELAGE
Bij overtocht per vliegtuig wordt een extra bagagetoeslag vergoed (vergoeding van
overvracht). De betrokkene ontvangt deze voucher vooraf bij het Kabinet van de Nederlandse
Antillen te Den Haag en kan deze overhandigen bij de incheckbalie op Schiphol. In geval
deze voucher niet is afgegeven kan betrokkene deze vergoeding na aankomst op Curaçao
onder overlegging van de betaalde nota(‘s) declareren. Deze vergoeding bedraagt maximaal
10 kg per volwassen passagier (12 jaar en ouder) en voor kinderen beneden de 12 jaar
maximaal 5 kg. De kosten van vervoer van huisdieren komen geheel voor rekening van de
arbeidscontractant. De extra bagagetoeslag kan daarvoor niet gebruikt worden.
6. HOTEL/PENSIONKOSTEN
Een vergoeding van 75 procent van de gemaakte noodzakelijke kosten t.b.v. de
arbeidscontractant en zijn gezin, terzake van het verblijf in een hotel of pension voor de
periode van maximaal 60 dagen na aankomst op Curaçao.
De contractant kan een keuze maken uit twee mogelijkheden;
a. Een vergoeding van de hotelkosten inclusief lunch en ‘dinner’ als dezen in het hotel worden

genuttigd of;
b. Een vergoeding van 75% van de hotelkosten en een vergoeding per dag voor voeding tot
een bedrag van Nafl. 50, = per volwassene en Nafl. 12,50 per kind onder de 12 jaar.
Uitsluitend de noodzakelijke verblijfs- en voedingskosten worden vergoed.
N.B. Kosten voor alcoholische dranken, huishoudelijke artikelen e.d., worden niet als
noodzakelijke kosten beschouwd. De vergoeding geschiedt onder overlegging van originele
nota’s.
6.1 EENMALIG BEDRAG
Indien een contractant in de beginperiode korte tijd bij vrienden of familie logeert of een
gemeubileerd appartement huurt van particulieren, kan zij/hij in aanmerking komen voor het
eenmalige bedrag van Nafl. 1.000,00 [Nederlands Antilliaans, duizend gulden].
7. TEGEMOETKOMING ZIEKTEKOSTEN
De uitgezonden arbeidscontractant heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de gemaakte
onvermijdelijke kosten terzake van geneeskundige behandeling en verpleging ten behoeve
van zichzelf en de leden van zijn gezin tot 90% van de bedoelde kosten.
8. VAKANTIE EN VAKANTIE-UITKERING
Per kalenderjaar heeft de arbeidscontractant aanspraak op vakantie met behoud van vol
inkomen. Het aantal vakantie-uren bedraagt, afhankelijk van de bezoldigingsschaal 152, 176,
200, 224 uren per vol kalenderjaar. De vakantie-uitkering bedraagt 6% van het over het
desbetreffende tijdvak genoten inkomen, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Voor het onderwijs gelden vakantiedagen zoals vastgesteld in de Onderwijs Verordeningen.
9. PENSIOENVERZEKERING
Conform de Pensioenverordening overheidsdienaren (P .B. 1997 no.312) inwerking getreden
per 1 januari 1998, worden uitgezonden krachten evenals werknemers met een
dienstverband van langer dan zes maanden, aangemeld bij het Algemeen Pensioenfonds
Nederlandse Antillen[1].
II. Kosten bij terugkeer naar het buitenland, na beëindiging van het dienstverband bij
het Eilandgebied Curaçao.
1. HERINRICHTINGSTOELAGE
De herinrichtingstoelage is vastgesteld als volgt:
Bij een dienstverband van 3 jaar of meer doch minder dan 5 jaar Nafl. 3.750,00.
Bij een dienstverband van 5 jaar of meer, 3 maanden salaris, maximaal Nafl. 6.000,00 (niet

van toepassing voor het onderwijs)
2. OVERTOCHT
Overtocht: conform I onder 2.
3. VERGOEDING HUISRAAD
Vergoeding voor het meenemen van het huisraad: conform I onder 3, met dien verstande dat
voor de berekening van het eventueel te verstrekken bedrag ineens wegens het niet - dan wel
niet volledig - gebruik maken van het toegestane maximale vrachtvervoer een tarief wordt
aangehouden van Nafl. 310,00 per m3, terwijl bij het vaststellen van de
transportverzekeringspremie van de te verzenden huisraad wordt uitgegaan van een waarde
van ten hoogste Nafl. 20.000,00
4. AUTO
Vervoer van een auto: conform I onder 4.
5. HOTEL/PENSIONKOSTEN
Bij terugkeer naar het buitenland worden de kosten, welke vlak voor het vertrek uit Curaçao
worden gemaakt voor het verblijf in een hotel of pension voor de duur van ten hoogste vier
dagen voor de helft (50%) vergoed.
Voorts worden de onvermijdelijke hotel- en pensionkosten welke de naar het buitenland
terugkerende ambtenaar na aankomst in het buitenland maakt voor de duur van ten hoogste
14 dagen voor de helft (50%) vergoed. De daarvoor in aanmerking komende vergoedingen
moeten worden gedeclareerd onder overlegging van originele bewijsstukken.
5.1 EENMALIG BEDRAG
Bij terugkeer naar het buitenland kan gekozen worden voor een bedrag ineens in plaats van
voor het declareren van de kosten van hotels en restaurants. Voor de kosten op Curaçao
wordt Nafl. 300, - beschikbaar gesteld en voor de kosten in het buitenland Nafl. 500, -.
6. WEDUWE/WEDUWNAARTOELAGE
De weduwe of weduwnaar of man/vrouw die een samenlevingsovereenkomst had, met
kinderen, ware hij/zij nog in leven, kindertoelage zou genieten, ontvangt bij terugkeer naar het
buitenland binnen zes maanden na overlijden van haar echtgenoot of partner met een
samenlevingsovereenkomst, dezelfde tegemoetkomingen die zouden zijn toegekend indien
de arbeidscontractant in leven was gebleven en zijn/haar dienstverband volledig had
volbracht. In geval er geen kinderen als bedoeld zijn, ontvangt zij/hij een tegemoetkoming in
de herinrichtingskosten tot de helft van het bedrag, dat aan wijlen haar/zijn
echtgenoot/partner zou zijn uitgekeerd.
7. TERUGBETALING GEMAAKTE KOSTEN

Hiertegenover dient betrokkene zich te verbinden om aanvangende met de datum van
indiensttreding, tenminste 3 jaar onafgebroken in dienst van het Eilandgebied Curaçao
werkzaam te zijn. In geval van beëindiging van het dienstverband vóór het verstrijken van
even bedoelde periode om andere dan gewichtige, onvoorziene omstandigheden (zoals het
ontstaan buiten eigen toedoen van wel bewezen ziels- of lichaamsgebreken), dient
betrokkene de voor hem gemaakte kosten evenredig terug te betalen aan de werkgever.
Alle vergoedingen in verband met de terugkeer naar het buitenland worden alleen verstrekt
indien de contractant binnen 6 maanden na beëindiging van het dienstverband terugkeert
naar het buitenland.
-------------------------------------------------------------------------------[1] Onder voorbehoud van wijzigingen van deze regeling.

