
Conclusie van het tripartiet overleg tussen Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba, gehouden op 27 augustus 2009 te Bonaire inzake de toekomstige 
taakverdeling tussen de drie eilandgebieden en Nederland 

De delegaties van Bonaire , Sint Eustatius en Saba concluderen in tripartiete 
overleg over de toekomstige taakverdeling tussen de drie eilandgebieden en 
Nederland zoals dat is neergelegd in het document 'Overname uitvoering van 
taken van de Nederlandse Antillen door Nederland ' en in het werkdocument 
'Overzicht taakverdeling tussen Bonaire , Sint Eustatius en Saba en 
Nederland ' 

dat in de Slotverklaring van de Miniconferentie van 10 en 11 oktober 
2006 de (toekomstige) staatkundige positie van de drie eilanden is 
beschreven en daarin twee belangrijke uitgangspunten van de 
taakverdeling met de drie eilanden zijn vastgelegd; 

dat het eerste bedoelde uitgangspunt het subsidiariteitsbeginsel betreft 
waardoor afgesproken is dat zoveel mogelijk taken op eilandsniveau 
worden uitgevoerd; 

dat het tweede bedoelde uitgangspunt behelst dat er verschil kan zijn 
tussen Bonaire, Sint Eustatius en Saba als het gaat om de 
mogelijkheden om zelf taken en de bijbehorende bevoegdheden uit te 
voeren ; 

dat ook in het Overgangsakkoord van 12 februari 2007 en in het daarbij 
behorende stappenplan het subsidiariteitsbeginsel als uitgangspunt 
geformuleerd is en dat ook daarin geconstateerd is dat bij geiijk 
Uuridisch) model voor de eilandgebieden er verschillen mogelijk zijn 
tussen de eilanden in verband met onder andere de verschillen in de 
capaciteit om taken op eilandsniveau uit te voeren ; 

dat de drie de legaties deze uitgangspunten niet herkennen in de 
voorgelegde overzichten met betrekking tot een mogelijke 
taakverdeling, omdat daarin geen rekenin g wordt gehouden met het 
subsidiariteitsbeginsel en evenmin verschil gemaakt wordt tussen de 
drie eilanden als het gaat om een per eiland versch illende 
u itvoe ri n gscapacite it; 

dat de door Nederland aangeboden taakverdelingen veel meer gericht 
zijn op uniformiteit en harmonisatie en niet op de subsidiariteit , verschil 
in uitvoeringscapaciteit en verscheidenheid van de drie eilanden; 

dat de drie delegaties zich op het standpunt blijven stellen dat in de 
taakverdelingen tussen elk der drie eilanden en Nederland voor elk der 
eilanden maatwerk geleverd moet worden om zodoende een juiste 
balans te vinden tussen de eenheid en de verscheidenheid van de dj ie 7 }t "l 
eilanden; I 1>1.11/ 
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en hebben besloten 

dat in het overleg met Nederland over de taakverdeling gezamenlijk 
opgetreden zal worden waar eenheid geboden is en dat afzonderlijk 
opgetreden wordt waar verscheidenheid aangewezen is. 

Voor de qele.gatie van Bonaire 
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De gedepu ,eerde vaD Staatkundige Aangelegenheden 
mevr. M. Janga 

Voor de delegafi~?van Sint E tatius 
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De gedeputeerde van taatkundige Aangelegenheden 
Dhr. J. Woodley 

Voor de delegatie van Saba 

De gedeputeerde van Staatkundige Aangelegen?e~d'~ 
Dhr.Ch . Johnson 


