3. De uitzendvergoedingen
3.1

Bij uitzending vanuit Nederland
Zoals reeds vermeld bij hoofdstuk 2. heeft deze informatie betrekking op alle
contractanten met de Nederlandse nationaliteit die op Curaçao in het onderwijs
komen werken. Aangezien deze in beginsel slechts tijdelijk werkzaam zullen zijn op
Curaçao, is het nodig om onder meer regelingen te treffen inzake hun repatriëring. De
vergoedingen, in verband met de overtocht, worden gegeven ten behoeve van de
contractant en de gezinsleden, die met hem of haar meereizen. Het is echter mogelijk
dat een of meer gezinsleden niet tegelijk met de contractant reizen. Zij dienen dan wel
binnen zes maanden na de dag van indiensttreding van de contractant naar Curaçao af
te reizen.
Eenmalig wordt als tegemoetkoming in de
uitrustingskosten ANG 4.000,- uitgekeerd, met
daarbij een toelage van ANG.250,- voor elk kind.

NB:

Het RKCS zal deze toelage(n)uitbetalen bij wijze van voorschot na aankomst
op Curaçao!

3.2
Vliegreis.
De werkgever zorgt voor een vliegtuigpassage Amsterdam-Curaçao, in de economyklasse, voor de contractant en zijn of haar gezinsleden.
Als de contractant per schip of via een andere
route of met een andere luchtvaartmaatschappij wil reizen, gelden de volgende voorwaarden:
bij de vaststelling van de kosten welke voor vergoeding in aanmerking worden genomen,
geldt maximaal het tarief van de vliegreis Amsterdam-Curaçao voor een enkele reis in de
economy-class;
indien per schip wordt gereisd of via een andere, langer durende vliegroute, vangt de
bezoldiging pas aan op de dag van aankomst op Curaçao;
de contractant geeft in bovenvermelde gevallen ruim van te voren aan de overtocht zelf te
zullen regelen;
de vergoeding voor een zelf geregelde overtocht geschiedt achteraf onder overlegging
van alle originele tickets, met dien verstande dat daarbij geldt dat maximaal het tarief van de
vliegreis Amsterdam- Curaçao in de economy-class vergoed wordt.
Toelichting:
Het komt voor dat contractanten via een ander land willen reizen i.v.m. vakantie of familiebezoek.

