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Artikel 3 Periode
voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni
verstrekt
kan
worden
Een tegemoetkoming
2021.

Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 augustus 2021.

Artikel 4 Plafond
de tegemoetkoming van de noodzakelijke kosten op grond van dit eilandsbesluit houdende
beschikbaar.
algemene maatregelen is een maximaal bedrag van USD

Voor

Artikel 5 Wijze van verdeling
Het bedrag bedoeld in artikel 4 wordt verdeeld in de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Om in aanmerking
inkomensbedragen:

te

kunnen

Artikel 6 lnkomensgrenzen
komen voor de tegemoetkoming

gelden de volgende

maximum

per maand;
per maand;
per maand.
Voor een gezin met kinderen: USD

Voor een alleenstaande: USD
Voor een echtpaar: USD

De toekenningsbedragen

bedragen:
USD
a4

op

Artikel 7 Toekenningsbedragen
grond van dit eilandsbesluit

houdende

algemene

maatregelen

of minder;
en USD
de
USD
tussen
inkomensverschil
een
bij
USD
per maand
toekenningsbedrag
het
is
maand,
dan
USD
1000,per
Indien het inkomensverschil hoger is
maand gelijk aan de hoogte van het inkomensverschil.
Het toekenningsbedrag voor taxichauffeurs bedraagt eenmalig USD
per maand bij een inkomensverschil van USD

per

2 voorwaarden

Artikel 8 Voorwaarden tegemoetkoming
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming dient aan de volgende voorwaarden voldaan
te worden:
De aanvrager is ingezetene van Bonaire en woonachtig op Bonaire;
Het gezinsinkomen is op basis van de gezinssamenstelling niet hoger dan de in artikel 6
bedoelde inkomensgrens.
Er is sprake van een inkomstendaling van 30% of meer;
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d4 Het verlies aan inkomsten wordt veroorzaakt door de maatregelen die verband houden met het
Covid-19 virus;
De noodzakelijke maandlasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen, het beschikbare privé
vermogen of een andere financiële regeling of uitkering betaald worden; en
De aanvrager was op 1 januari 2021 18 jaar of ouder.
Per huishouden kan er 1 aanvraag worden ingediend,
lnkomens van partner en medebewoners van 18 jaar en ouder worden meegeteld in de berekening.

Artikel 9 Voorwaarden tegemoetkoming voor taxi chauffeurs
Voor taxichauffeurs gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de
eenmalige tegemoetkoming:
De aanvrager is ingezetene van Bonaire en woonachtig op Bonaire.
De aanvrager is per 1 januari 2021 in het bezit van een geldige taxivergunning.
De aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer va Koophandel
Er is sprake van een inkomstendaling van 30% of meer.
Het verlies aan inkomsten wordt veroorzaakt door de maatregelen die verband houden met de
coronavirus;
De noodzakelijke

maandlasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen, het beschikbare privé
of een andere financiële regeling of uitkering betaald worden; en
De aanvrager was op 1 januari 2021 18 jaar of ouder.
Per huishouden kan er l aanvraag worden ingediend.
lnkomens van partner en medebewoners van 18 jaar en ouder worden meegeteld in de berekeningV
vermogen

3 Procedure aanvraag voor ondersteuning

Artikel 10 Aanvraag
of persoonlijk worden
Een aanvraag kan online worden ingediend via de website www,bonairegov.com
Zorg, afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid,
ingediend bij het kantoor van Samenleving
te Kaya Neerlandia 41. Bij de aanvraag dienen in ieder geval de volgende gegevens overgelegd of
verstrekt te worden:
Kopie sedula;
Indien de aanvrager nog niet in het bezit is van een sedula: een kopie paspoort of identiteitsbewijs
met een bewijs van inschrijving op Bonaire;
Voor ondernemers: KvK nummer en bewijs dat de onderneming bekend is bij de Belastingdienst;
de
Bewijs van inschrijving bij Plenchi di Trabou in de maanden waarvoor
Voor particulieren:
wordt gevraagd;
Gegevens over het inkomen voor de maanden waarop de aanvraag betrekking heeft;
Gegevens over het inkomen van februari 2020 of de eerste maand waarin inkomen is verkregen na

tegemoetkoming

13 maart 2020;
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Artikel 14 Afwijkingsbevoegdheid
afgeweken van deze bepalingen, indien toepassing
leiden tot bijzonder onredelijke gevolgen voor een of meer aanvragers.
ln bijzondere gevallen kan worden

De aanvrager ontvangt

of de tegemoetkoming

daarvan zou

Artikel 15 Beschikking op aanvraag
binnen 8 weken een schriftelijke beslissing op de aanvraag. Daarin is opgenomen
is toegekend en indien van toepassing het bedrag en de periode.

Slotbepalíngen

Artikel 16 Inwerkingtreding
Dit eilandsbesluit houdende algemene maatregelen treedt in Werking met
afkondiging en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

ingang van de dag na

Artikel 17 Citeertitel
Dit eilandbesluit, houdende algemene maatregelen wordt aangehaald als

"Eilandsbesluit TONK Bonaire 2021".

Aldus vastgesteld op de datum van dit eilandsbesluit houdende algemene maatregelen en getekend op

2 3 JUL 2021

reta
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