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Bij brief van 5 juli 2022 heeft u zich namens uw cliente, de vereniging Union di 
Konsumido Boneiru, gevestigd te Bonaire (Unkobon), op het standpunt gesteld dat 
de Staat onrechtmatig handelt jegens zijn inwoners die in Caribisch Nederland 
onder de armoedegrens zouden leven.

In uw brief heeft u mij gesommeerd om binnen zes weken na dagtekening van uw 
brief te bevestigen dat ik de volgende maatregelen binnen een jaar zal treffen:
1. de werkelijke minimale kosten van levensonderhoud in Caribisch Nederland 

vaststellen; en
2. voorzieningen treffen om alle inwoners een waardig bestaan op het niveau van 

dat bestaansminimum te verzekeren.

Bij brief van 14 juli 2022 heb ik u de goede ontvangst van uw brief bevestigd en 
medegedeeld dat ik, gelet op het zomerreces, uiterlijk half September hierop zal 
reageren.

In deze brief treft u mijn inhoudelijke reactie op uw brief aan. Eerst vindt u een 
samenvatting van mijn standpunt. Daarna zet ik het reeds gevoerde en te voeren 
kabinetsbeleid aangaande de bestaanszekerheid in Caribisch Nederland uiteen. 
Vervolgens motiveer ik waarom ik meen dat van onrechtmatig handelen door de 
Staat geen sprake is. Ik sluit af met een uitnodiging voor een gesprek.

Alvorens ik deze elementen uitwerk, hecht ik eraan te benadrukken dat het 
kabinet meer dan gewone aandacht heeft voor de positie van de inwoners van 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De bestaanszekerheid in Caribisch Nederland is 
voorwerp van zorg van het kabinet. Het kabinet zet, binnen het mogelijke, alles op 
alles om de bestaanszekerheid aldaar zo spoedig mogelijk verder te verbeteren.
Dit sluit aan bij uw oproep.

Samenvatting standpunt
Mijn standpunt is dat geen sprake is van onrechtmatig handelen door de Staat. 
Aan de Staat komt ruime beoordelingsvrijheid toe als het gaat om het inrichten 
van zijn sociaal zekerheidsstelsel. De Staat acht zich vanzelfsprekend gehouden 
aan de normen die volgen uit artikel 20 van de Grondwet en de verschillende
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artikelen uit internationale verdragen die u aanhaalt. De Staat werkt sinds de 
staatkundige transitie, rekening houdend met de historische en specifieke lokale 
context en het absorptievermogen van economie en samenleving, zo snel mogelijk 
en verantwoord toe naar een ten opzichte van Europees Nederland gelijkwaardig 
niveau van bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland. Op die wijze geeft de 
Staat invulling aan het sociale grondrecht zoals geformuleerd in onder meer artikel 
20 van de Grondwet. In deze brief zet ik uiteen wat de Staat in dit verband aan 
maatregelen genomen heeft en op korte termijn nog zal nemen. Anders dan u 
betoogt, maakt de Staat daarbij geen ongerechtvaardigd onderscheid tussen 
Caribisch en Europees Nederland. Van gelijke gevallen is, gelet op de verschillen in 
historische, economische en maatschappelijke context, immers geen sprake. Als al 
sprake zou zijn van ongelijke behandeling van gelijke gevallen, dan is het door de 
Staat gemaakte onderscheid bovendien niet ongerechtvaardigd. Ook dat zal ik in 
het vervolg van deze brief nader toelichten.
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1. Bestaanszekerheid in Caribisch Nederland

Het kabinet spant zich in om Bonaire, Sint Eustatius en Saba een 
gelijkwaardig deel van Nederland te laten zijn. Dat is het uitgangspunt dat 
dit kabinet voor Caribisch Nederland heeft genomen en geldt als leidraad 
voor zowel staand als nieuw beleid.^ De bestaanszekerheid van iedere 
inwoner van Nederland, ongeacht aan welke kant van de Atlantische 
Oceaan, is voorwerp van zorg van het kabinet. Het kabinet heeft de 
achterliggende periode concrete stappen gezet om die bestaanszekerheid 
verder te verbeteren en bereidt verdere verbeterstappen voor.

1.1.

1.2. Maatregelen sinds staatkundige transitie
Voordat ik de maatregelen schets die het huidige kabinet neemt om de 
bestaanszekerheid voor inwoners in Caribisch Nederland verder te 
verbeteren, reflecteer ik eerst op de situatie sinds de staatkundige transitie 
op 10 oktober 2010.

Bij de staatkundige transitie is ervoor gekozen om bestaande lokale 
verordeningen van het land de Nederlandse Antillen voor Caribisch 
Nederland (grotendeels) om te zetten naar wet- en regelgeving van het land 
Nederland. Daarnaast is destijds een periode van vijf jaar legislatieve rust 
aangekondigd, ook op het gebied van de sociale zekerheid.

1.3.

Desalniettemin zijn sinds de staatkundige transitie diverse stappen gezet 
om de bestaanszekerheid en het sociale vangnet in Caribisch Nederland 
verder te verbeteren. Zo is het niveau van het wettelijk minimumloon (Wml) 
anno 2022 in Caribisch Nederland gemiddeld met circa 63% gestegen ten 
opzichte van het 'startniveau' van 2011. Sinds het vaststellen van het 
ijkpunt sociaal minimum heeft het vorige kabinet het Wml met 
respectievelijk 15,7%, 14,6% en 16,8% verhoogd op Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba. De AOV, understand en de AWW (minimumuitkeringen) zijn steeds 
met tenminste hetzelfde niveau meegegroeid. Ook op het terrein van het 
sociale zekerheidsstelsel zijn, na de periode van legislatieve rust, 
verbetermaatregelen getroffen, zoals de invoering van de 
kinderbijslagvoorziening BES. Sinds de introductie in 2016 is de 
kinderbijslag BES meer dan verdubbeld (van $41 naar $99 per kind per

1.4.

^ Kamerstukken II, 2021/22, 35788, nr. 78, p. 4; Kamerstukken II, 2021/22, 35925-IV, nr.
60, p. 2-3.
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maand). Daarnaast is het verlofstelsel op meerdere momenten 
gemoderniseerd en uitgebreid. Om de inkomenspositie voor ouderen met 
een inkomen onder het wettelijk minimumloon te verbeteren, is in 2020 een 
toeslag gei'ntroduceerd om het inkomen van inwoners die recht hebben op 
AOV aan te vullen tot aan het minimumloon, waarmee het inkomen van de 
desbetreffende AOV-gerechtigden boven het niveau van het ijkpunt sociaal 
minimum is komen te liggen.
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Tijdens mijn werkbezoek aan Caribisch Nederland in mei 2022 heb ik met 
inwoners en belangenorganisaties gesproken. In een gesprek met uw cliente 
heb ik laten weten dat en op welke wijze ik - als minister voor 
Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen - werk ga maken van het verder 
verbeteren van de bestaanszekerheid in Caribisch Nederland. Ik heb daarbij 
benadrukt dat het kabinet, in het licht van de recent fors gestegen inflatie, 
nog harder aan deze opgave moet werken dan dat het voorheen had 
voorzien. Het kabinet heeft daarom een aanzienlijke versnelling voor ogen 
ten opzichte van het beleid van voorgaande jaren. Tegelijkertijd heb ik uw 
cliente te kennen gegeven dat het kabinet de voorgenomen maatregelen 
niet van de een op andere dag gerealiseerd kan hebben. Deze opgave heeft 
uw cliente tijdens dit werkbezoek nog geruime tijd nabesproken met mijn 
ambtelijke ondersteuning, onder meer met mijn directeur-generaal Sociale 
Zekerheid en Integratie, de heer mr. C. Herstel.

1.5.

Ook Europees Nederland heeft een lange weg achter de rug om op het 
huidige niveau van bestaanszekerheid te komen, waarbij ik benadruk dat 
het werken aan bestaanszekerheid een doorgaand proces is. Voor Caribisch 
Nederland geldt dat het eindstadium nog niet is bereikt. Zoals blijkt uit de 
onlangs voor internetconsultatie gepubliceerde Wijzigingswet SZW-wetten 
Caribisch Nederland 2023 is ook het werken aan verbetering van het stelsel 
een doorgaand proces.

1.6.

Het zonder meer en van de een op de andere dag als uitgangspunt nemen 
van de werkelijke kosten van levensonderhoud, zoals u mij sommeert, zou 
betekenen dat het ijkpunt voor het sociaal minimum fors hoger moet komen 
te liggen, met als gevolg dat naast de minimumuitkeringen het Wml direct 
substantieel verhoogd moeten worden. Met dat uitgangspunt wordt 
voorbijgegaan aan het feit dat de kosten van levensonderhoud (te) hoog 
zijn. Voor een deel van de kosten van levensonderhoud ligt het binnen de 
invioedsfeer van de overheid om deze structureel te verlagen. Voor dit deel 
zijn of worden dan ook diverse maatregelen getroffen. Het kabinet is van 
mening dat de inkomens en de kosten van levensonderhoud meer met 
elkaar in balans moeten worden gebracht om meer bestaanszekerheid te 
kunnen bieden en dat louter het direct verhogen van de inkomens, mede 
gelet op de neveneffecten daarvan voor de lokale economie en samenleving 
(zie hierna), geen steun biedt voor het verder verbeteren van de 
bestaanszekerheid.

1.7.

In algemene zin geldt voor Caribisch Nederland dat bij het invoeren van 
nieuw beleid en het moderniseren van staand beleid rekening moet worden 
gehouden met de specifieke lokale context en het absorptievermogen van 
economie en samenleving. Zo moet aan de inkomenskant het verhogen van 
de minimumuitkeringen in samenhang worden bezien met het verhogen van

1.8.
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het Wml. Door de werkelijke kosten van levensonderhoud zonder meer en 
van de een op andere dag als uitgangspunt te nemen, zoals u voor ogen 
heeft, zou, gelet op het dan onvermijdelijk disproportioneel hoge niveau van 
het Wml, een niet realistisch te achten hoge rekening bij werkgevers komen 
te liggen. Dit bovenop de forse opgave qua hoogte van het Wml die er nu al 
voor werkgevers ligt om het ijkpunt te realiseren. Voor Bonaire zou dat 
bijvoorbeeld betekenen dat het Wml met meer dan 50% zou moeten 
worden verhoogd, bovenop de jaarlijkse inflatiecorrectie. Het is goed 
voorstelbaar dat door een dermate substantiele verhoging van het Wml, 
werkgevers zlch genoodzaakt zien om de hogere kosten door te berekenen 
aan de consumenten (een zogenaamde 'loon-prijsspiraal') en/of dat die 
verhoging leidt tot bezuinigingen onder bedrijven met de nodige gevolgen 
voor de arbeidsmarkt van dien. Die risico's, waarvan de gevolgen niet te 
overzien zijn, baren mij zorgen en dwingen tot een behoedzame benadering 
in het groeipad van het Wml. Mede op advies van de werkgevers in 
Caribisch Nederland, kies ik voor een gefaseerde aanpak, waarbij stappen 
ten aanzien van het Wml binnen een zo kort mogelljke, maar wel haalbaar 
geachte termijn worden gezet. De minimumuitkeringen lopen hiermee gelijk 
op of volgen waar mogelijk een sneller groeipad.
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Als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen wil ik forse 
stappen zetten om het ijkpunt voor het sociaal minimum deze 
kabinetsperiode in elk geval aan de inkomenskant volledig te realiseren. 
Daarvoor moeten de komende jaren het Wml en de minimumuitkeringen op 
Bonaire nog met zo'n 28% worden verhoogd bovenop de jaarlijkse 
inflatiecorrectie. Op Sint Eustatius en Saba betreft de opgave respectievelijk 
18% en 23%. Tevens heb ik per 1 juli 2022 de kinderbijslag met $10 per 
kind per maand verhoogd en verhoog ik deze nog eens met $10 per maand 
per 1 januari 2023. Gezien de hoge kosten van levensonderhoud in 
Caribisch Nederland zie ik de noodzaak om naast het verhogen van de 
inkomens ook de kosten van levensonderhoud structureel terug te dringen. 
Dat doe ik niet alleen, maar samen met mijn college's binnen het kabinet en 
van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

1.9.

1.10. Voor het structureel verlagen van de noodzakelijke kosten van
levensonderhoud heeft het kabinet eveneens maatregelen aangekondigd.^ 
Zo heeft het kabinet besloten om de gedurende 2020 tot en met de eerste 
helft van 2022 verstrekte tijdelijke subsidie op vast internet (van $25 per 
aansluiting per maand voor Bonaire en $35 per aansluiting per maand voor 
Sint Eustatius en Saba) per 1 juli 2022 structureel voort te zetten. Tevens 
wordt de subsidie om de drinkwatertarieven te kunnen blijven verlagen ten 
opzichte van de hoge kostprijs, structureel vastgelegd door dit kabinet. 
Bovendien stelt het kabinet middelen beschikbaar voor volkshuisvesting 
waardoor de bouw van 204 sociale huurwoningen op Bonaire met ongeveer 
twee jaar kunnen worden versneld en een eerste tranche van 20 woningen 
op Sint Eustatius kan worden gerenoveerd. Ook de openbare lichamen 
zetten in op het verder verlagen van de kosten van levensonderhoud. Dit 
een brief van 24 augustus 2022 van de Centraal Dialoog Bonaire valt op te 
maken dat het openbaar lichaam Bonaire voornemens is om de eilandelijke 
'vieestax' tijdelijk terug te brengen van 5% naar 0% en over zal gaan tot

2 Kamerstukken II, 2021/22, 35925-IV, nr. 69.
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het tijdelijk verstrekken van (extra) subsidies om de tarieven van 
drinkwater, elektriciteit, diesel en benzine te verlagen.
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1.11. Voor het verder verhogen van de inkomens en de minimunnuitkehngen en 
het verlagen van de kosten van levensonderhoud is het tevens van belang 
om de juiste randvoorwaarden te hebben. Daarom investeert dit kabinet 
ook in het versterken van de economie en arbeidsmarkt door structureel 
middelen ter beschikking te stellen voor de intensivering van 
arbeidsbemiddeling en voor het versterken van de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast stelt het kabinet incidentele middelen 
ter beschikking om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk 
te helpen.
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1.12. Verder werk ik samen met mijn kabinetscollega's aan het moderniseren en 
het verder uitbreiden van het socialezekerheidsstelsel in Caribisch 
Nederland. In de uitwerking daarvan is ruimte voor aanpassingen vanwege 
de eilandspecifieke context. In geval van de dubbele kinderbijslag ben ik 
voornemens om nog dit jaar een voorziening te treffen, vooruitlopend op de 
structurele regeling waarvan de invoering op zijn vroegst per 1 juli 2023 zal 
plaatsvinden.

1.13. Totstandkoming ijkpunt sociaal minimum
Nu u in uw brief ingaat op de hoogte en de systematiek van het ijkpunt 
sociaal minimum, zal ik hierna stilstaan bij de totstandkoming van het 
ijkpunt sociaal minimum en de daarbij gemaakte keuzes met bijbehorende 
dilemma's en afwegingen.

1.14. In Caribisch Nederland is er nog geen definitief sociaal minimum
vastgesteld, maar wel een ijkpunt, dat fungeert als richtpunt voor de 
ontwikkeling van het Wml, de minimumuitkeringen en voor 
kostenverlagingen. Om op basis van objectiveerbare gegevens tot een 
sociaal minimum te kunnen komen, heeft de toenmalig staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bureau Regioplan in 2017 opdracht 
gegeven tot een onafhankelijk onderzoek naar de kosten van 
levensonderhoud.3 Hieruit is gebleken dat de lokale kosten van basale 
uitgaven, zoals huur, elektra en drinkwater, voor veel mensen te hoog zijn 
in verhouding tot het inkomen.

1.15. Bij het vaststellen van het sociaal minimum in 2019 is er vanwege de (te) 
hoge kosten van levensonderhoud in Caribisch Nederland voor gekozen om 
te werken met een ijkpunt. De inkomens en kosten van levensonderhoud 
waren op dat moment nog te ver verwijderd van de niveaus op basis 
waarvan een sociaal minimum zou kunnen worden vastgesteld. Om een 
sociaal minimum vast te stellen, moeten deze inkomens en kosten eerst 
met elkaar in balans worden gebracht. Om het ijkpunt te realiseren moeten 
niet alleen de inkomens (Wml en minimumuitkeringen) worden verhoogd, 
maar ook de noodzakelijke kosten van levensonderhoud structureel worden 
verlaagd. Tegelijkertijd werkt het kabinet, zoals hierboven al genoemd, aan 
belangrijke randvoorwaarden om de inkomens te verbeteren en de kosten 
te verlagen, doorte werken aan goed functionerende economieen en 
arbeidsmarkten in Caribisch Nederland.

^ Bijiage bij Kamerstukken II 2017/18, 34775-IV, nr. 45.
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1.16. Bij het vaststellen van het ijkpunt sociaal minimum in 2019 heeft het vorige 
kabinet er bewust voor gekozen om rekening te houden met welke 
kostenposten met (ingezet) beleid een verlaging van de kosten kan worden 
behaald. Voor wonen en kinderopvang is in het ijkpunt voor het sociaal 
minimum een bedrag opgenomen dat afwijkt van het door Regioplan 
waargenomen bedrag voor de desbetreffende kostenposten. Dat bedrag is 
lager dan de werkelijke kosten voor die kostenposten omdat daarbij de 
beoogde kostenverlaging van de beleidsinzet van het kabinet al is 
verdisconteerd. Door de hoge kosten niet als uitgangspunt te nemen heeft 
het kabinet zich met een gekwantificeerde doelstelling gecommitteerd aan 
het terugdringen van de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Ook op 
het terrein van energie, telecom en drinkwater zet het kabinet zich in om 
betaalbaarheid te verbeteren. In het ijkpunt sociaal minimum is het vorige 
kabinet voor de kostenposten energie, drinkw/ater en telecom uitgegaan van 
de door Regioplan opgebrachte werkelijke kosten. Dit omdat het destijds 
niet mogelijk was om de inspanningen van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te 
vertalen in lagere bedragen waarin het effect van ingezet beleid is 
meegenomen.
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1.17. Het corrigeren van het bemvioedbaar geachte deel van de hoge kosten van 
levensonderhoud is een bewuste keuze, die ook door het huidige kabinet 
wordt onderschreven. Het is, vanwege bovengenoemde effecten voor 
economie en samenleving, in het bijzonder de werkgevers, ondenkbaar om 
de op onderdelen veel te hoge kosten zondermeer als uitgangspunt te 
nemen. Daarom houdt het kabinet vast aan de huidige benadering. Alleen 
door gelijktijdig maatregelen aan de inkomenskant en aan de kostenkant te 
treffen, kon en kan een realistisch ijkpunt worden bepaald.

1.18. Ijkpunt sociaal minimum stapsgewijs
Zoals hierboven beschreven treft het kabinet diverse maatregelen om het 
ijkpunt sociaal minimum zo goed als mogelijk deze kabinetsperiode te 
realiseren. Over de concrete maatregelen heeft de Staatssecretaris van 
Koninkrijksrelaties en Digitalisering onlangs gecommuniceerd in de 
uitwerking van de hoofdlijnenbrief Koninkrijksrelaties.'' Aan de kostenkant is 
de inzet om zo snel en gericht mogelijk structurele kostenverlagingen te 
bewerkstelligen. De beleidsontwikkeling op de kinderopvang kan hiertoe als 
voorbeeld dienen. Voor de in het ijkpunt verdisconteerde doelstelling voor 
kinderopvang geldt dat met de introductie van de Tijdelijke Subsidieregeling 
Financiering Kinderopvang CN al een substantiele daling van de kosten van 
de kinderopvang is gerealiseerd. Het voornemen is om het wetsvoorstel 
Kinderopvang BES nog in 2022 aan te bieden voor parlementaire 
behandeling. Hiermee wordt voor kinderopvang de in het ijkpunt 
verdisconteerde beoogde kostenverlaging voor gezinnen structureel 
gerealiseerd. Vanuit het besef van urgentie op de kostenkant ben ik continu 
met mijn kabinetscollega's in gesprek om te bezien op welke terreinen er 
mogelijk kan worden versneld of wellicht noodzaak blijkt tot extra inzet van 
beleid.

'' Kamerstukken II, 2020/21, 35570-IV, nr. 52.
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1.19. Ik ben sterk gemotiveerd om de komende jaren aan de inkomenskant de 
benodigde aanvullende stappen te zetten om het ijkpunt sociaal minimum 
per 1 januari 2025 te behalen. Het is nadrukkelijk mijn inzet om de 
komende jaren het Wml verder te verhogen, waarbij het niveau ruim boven 
het ijkpunt voor het sociaal minimum komt te liggen, zodat (gaan) werken 
blijft lonen. De beoogde verhogingen worden vanaf 2023 jaarlijks, en 
stapsgewijs, doorgevoerd waarbij wordt toegewerkt naar de situatie dat het 
ijkpunt sociaal minimum voor een alleenstaande in 2025 70% van het Wml 
bedraagt. Hiervoor wordt volgens de inzet van dit kabinet voorzien door, in 
samenspraak met de sociale partners, in de periode 2023-2025 het wettelijk 
minimumloon op Bonaire, Sint Eustatius en Saba met respectievelijk 28%, 
18% en 23% beleidsmatig te verhogen, bovenop de jaarlijkse correctie voor 
inflatie. Dit betekent een aanzienlijke versnelling ten opzichte van 
voorgaande jaren.

Directie Wetgeving,
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1.20. Het in een keer realiseren van het ijkpunt voor het sociaal minimum is mijns 
inziens geen realistische optie. Met bovenstaande stapsgewijze aanpak inzet 
sluit ik me, overeenkomstig de afspraken in het coalitieakkoord, 
nadrukkelijk aan bij het 'Akkoord van Kralendijk' van de Centraal Dialoog 
Bonaire, waarin belanghebbende partijen op Bonaire zelf de noodzaak 
benadrukken van een gefaseerde aanpak wegens potentiele "desastreuse 
gevolgen voor belangrijke delen van de economie".^

1.21. De minimumuitkeringen laat ik de komende jaren in verhouding tot het Wml 
in ieder geval evenredig meegroeien zodat het ijkpunt sociaal minimum per 
1 januari 2025 gerealiseerd kan zijn. Ik neem hiervoor, net zoals in 
Europees Nederland, de huishoudsituaties van een alleenstaande en een 
paar als uitgangspunt. Het doel is om de onderstand voor een alleenstaande 
en voor paren die zelfstandig wonen, alsook de AOV voor alleenstaanden en 
paren, tussen 2023 en 2025 te verhogen tot (tenminste) het niveau van het 
ijkpunt voor de desbetreffende huishoudcategorieen.

1.22. Ik wens op te merken dat ik mij niet herken in de in uw brief geschetste 
cijfers. U voert bijvoorbeeld aan dat de onderstand op Bonaire niet meer 
bedraagt dan 35% van de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Bij 
een correct toegepaste berekening komt de onderstand op Bonaire 
(omgerekend naar maandbedragen) per 1 juli 2022 voor een alleenstaande 
die zelfstandig woont en een paar dat zelfstandig woont uit op 
respectievelijk 69% en 66% van het ijkpunt sociaal minimum voor de 
desbetreffende huishoudcategorieen.^ Het kabinet neemt daar bovenop per 
1 januari 2023 nog een extra stap door de onderstand verder te verhogen. 
Die concrete verhoging wordt pas later dit jaar vastgesteld, na ommekomst 
van de standpuntbepalingen van de sociale partners. Op Sint Eustatius en 
Saba zijn deze verhoudingen ongeveer vergelijkbaar, hoewel de bedragen 
verhoudingsgewijs enkele procentpunten dichter bij het ijkpunt liggen dan 
op Bonaire. Ook in geval van de door u gehanteerde bedragen voor de 
kosten van levensonderhoud, zoals deze door Regioplan zijn waargenomen, 
is het percentage van 35% onjuist. Per 1 juli 2022 ontvangen zowel

5 Centraal Dialoog Bonaire - Akkoord van Kralendiik 2021-2025 - 16 aoril 2021.docx. p. 9.
® Hiervoor zijn de bedragen voor het ijkpunt sociaal minimum en de geindexeerde 
Regioplanbedragen voor 2021 gehanteerd. De voor 2022 geindexeerde bedragen worden 
binnen afzienbare tijd gepubliceerd in de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid 
Caribisch Nederland 2022.
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alleenstaande onderstandsgerechtigden als paren die zelfstandig wonen 
48% van het in Regioplan voor de desbetreffende huishoudcategoheen 
gehanteerde bedrag voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. 
Verdere stappen volgen per 1 januari 2023.

Directie Wetgeving,
Bestuurlijke en Juridische
Aangelegenheden
Afdeling JA - Bijstand,
Bedrijfsjuridisch en Subsidies

1,23. IJkpunt sociaal minimum beweegt mee
Om ervoor te zorgen dat het ijkpunt sociaal minimum niet uit de pas loopt 
met de kosten van levensonderhoud, beweegt het ijkpunt - evenals het 
Wml, de minimumuitkeringen, en de in uw brief genoemde 
Regioplanbedragen - jaarlijks mee met de prijsontwikkelingen in Caribisch 
Nederland door de diverse kostenposten waaruit het ijkpunt is samengesteld 
telkens te indexeren aan de hand van de consumentenprijsindexcijfers. De 
voor 2022 geactualiseerde ijkpuntbedragen publiceer ik binnen afzienbare 
tijd in de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch 
Nederland 2022.

Datum
15 September 2022

Onze referentie
2022-0000193701

1.24. Net als voor Europees Nederland, geldt voor Caribisch Nederland dat het 
kabinet voornemens is om het sociaal minimum iedere vier jaar te herijken 
om vast te stellen of dit niveau toereikend is om van te (even en mee te 
doen in de samenleving. Voor deze herijking wordt voor Caribisch Nederland 
een eigen traject aangehouden, zodat rekening kan worden gehouden met 
de bijzondere situatie van Caribisch Nederland. Het sociaal minimum 
bevindt zich voor Caribisch Nederland, anders dan voor Europees Nederland 
het geval is, nog in de realisatiefase. Parallel aan de lopende inzet wil ik 
daarom (ook) voor Caribisch Nederland binnen afzienbare termijn een 
evaluatie initieren in de vorm van een algehele herijking van het sociaal 
minimum, waarbij de hoogte en de systematiek van het sociaal minimum 
opnieuw tegen het licht worden gehouden.

1.25. Ik merk tevens op dat naast de reguliere inkomens, waaronder ik het Wml 
en de minimumuitkeringen reken, er ook andere vangnetten zijn voor wie 
dat nodig heeft. Zo kunnen de openbare lichamen incidenteel gerichte 
inkomensondersteuning bieden middels lokale minimaregelingen. En kunnen 
inwoners met een laag inkomen in geval van onverwachte noodzakelijke 
grote uitgaven in aanmerking komen voor een incidentele ondersteuning uit 
de bijzondere onderstand die door de RCN-unit SZW wordt verstrekt.

1.26. Tegelijkertijd realiseer ik me terdege dat de hoge energie- en
voedselprijzen, en hoge inflatie in algemene zin, de bestaanszekerheid van 
een groeiende groep mensen in Caribisch Nederland onder steeds grotere 
druk staat. Vanwege de fors gestegen brandstof- en energieprijzen heeft 
het kabinet daarom, naar analogie van Europees Nederland, ook voor 
Caribisch Nederland maatregelen getroffen. Mocht het kabinet overgaan tot 
aanvullende koopkrachtmaatregelen, zal Caribisch Nederland 
vanzelfsprekend opnieuw in de afweging meegenomen worden.

1.27. Dit onderdeel afsiuitend concludeer ik dat de Staat alles doet wat in zijn 
vermogen ligt om voor inwoners van Caribisch Nederland een verdere 
verbetering van de bestaanszekerheid te bieden. Dat er sprake is van een 
onvermijdelijk stapsgewijze aanpak, doet daar niet aan af. Het uitgangspunt 
van het beleid ten aanzien van Caribisch Nederland is bovendien duidelijk 
verwoord in het Coalitieakkoord, waar de inspanning om Bonaire, Sint
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Eustatius en Saba gelijkwaardig onderdeel van Nederland te doen zijn, 
expliciet is verankerd.

Directie Wetgeving,
Bestuurlijke en Juridische
Aangelegenheden
Afdeling JA - Bijstand,
Bedrijfsjuridisch en Subsidies

2. Niet onrechtmatig

Hierboven heb ik uiteengezet welke maatregelen in bet verleden zijn 
getroffen en welke maatregelen bet buidige kabinet treft om de 
bestaanszekerbeid van inwoners in Caribiscb Nederland verder te 
verbeteren. Uw standpunt dat de Staat met dit kabinetsbeleid onrecbtmatig 
bandelt jegens zijn inwoners die in Caribiscb Nederland onder de 
armoedegrens zouden leven, deel ik niet. Hieronder licbt ik dit toe.

2.2. Datum
15 September 2022

Onze referentie
2022-0000193701

Ruime beoordelingsvrijheid
Uit vaste recbtspraak van bet Europees Hof voor de Recbten van de Mens 
(EHRM) voIgt dat de Staat als wetgever een ruime mate van 
beoordelingsvrijbeid toekomt als bet gaat om bet inricbten van zijn sociale 
zekerbeidsstelsel.^ Hoogste nationale recbters stellen deze recbtspraak 
voorop. Zo beeft de Hoge Raad onder yerwijzing naar recbtspraak van bet 
EHRM, overwogen dat de wetgever op bet gebied van sociale zekerbeid in 
bet algemeen een ruime beoordelingsvrijbeid toekomt.® De Centrale Raad 
van Beroep beeft overwogen dat uit recbtspraak van bet EHRM kan worden 
afgeleid dat de wetgever een grote margin of appreciation beeft bij bet 
inricbten en eventueel berinricbten van zijn sociaal zekerbeidsstelsel.® De 
wetgever bepaalt aldus in boeverre en op welke wijze burgers aanspraken 
op sociale zekerbeid toekomen.

2.3.

2.4. De bepalingen waarnaar u in uw brief verwijst voor wat betreft bet recbt op 
een waardig bestaan,i° te weten artikel 20 van de Grondwet, artikel 25 van 
de Universele Verklaring van de Recbten van de Mens (UVRM), artikel 14 
van bet Europees Sociaal Handvest (ESH) en artikel 11 van bet 
Internationaal Verdrag voor Economiscbe, Sociale en Culturele Recbten 
(IVESCR), betreffen instructienormen aan overbeden. Het gaat om abstracte 
zorg- of inspanningsverplicbtingen waarvoor nadere uitwerking door de 
nationale wetgever vereist is. Die bepalingen zijn gezien bun inboud geen 
eenieder verbindende bepalingen in de zin van artikel 94 van de Grondwet 
en bebben geen recbtstreekse werking.“ Wat betreft artikel 14 van bet ESH 
merk ik daarenboven nog op dat bet ESH (met uitzondering van de artikelen 
1, 5, 6 en 16) niet voor Caribiscb Nederland geldt.

Het voorgaande laat overigens onverlet dat de Staat voldoet aan de 
genoemde zorg- en inspanningsverplicbtingen. Ik deel, zoals gezegd, uw 
zorgen over de bestaanszekerbeid in Caribiscb Nederland. Ik span mij dan

2.5.

^ Zie bijvoorbeeld; EHRM, 12 april 2006, Stec II e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk, 
ECLI:CE:ECHR:2006:0412JUD006573101, onder 52 en 65, en EHRM, 21 februari 1986, 
James e.a. tegen Verenigd Koninkrijk, CE:ECHR: 1986:0221JUD000879379, onder 46.
® HR, 25 September 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2580, onder 3.4.2.
5 CRvB, 5 augustus 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BR4248, onder 5.2.

U verwijst voor wat betreft het recht op een waardig bestaan ook nog naar artikel 26 van 
het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR). Deze bepaling 
ziet echter niet op het recht op een waardig bestaan (bestaanszekerbeid), maar bevat een 
verbod van discriminatie.

Zie wat betreft het IVESCR bijvoorbeeld: GHvJ van Aruba, Curagao, Sint Maarten en van 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het GHvJ), 3 juni 2016, 
ECLI:NL:OGHACMB:2016:27, onder 3.2.

10

11
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ook, binnen het mogelijke, samen met mijn kabinetscollega's tot het 
uiterste in om de bestaanszekerheid vender te verbeteren. In het vorige 
hoofdstuk van deze brief heb ik toegelicht hoe dit beleid concreet handen en 
voeten krijgt en hoe het kabinet aldus invulling geeft aan de instructienorm 
dat de bestaanszekerheid "voorwerp van zorg is" van de overheid (artikel 
20 Grondwet). Uw standpunt dat de Staat geen of onvoldoende gevolg geeft 
aan de normen uit bovenstaande bepalingen, volg ik dan ook niet.

Directie Wetgeving,
Bestuurlijke en Juridische
Aangelegenheden
Afdeling JA - Bijstand,
Bedrijfsjuridisch en Subsidies

Datum
15 September 2022

Onze referentie
2022-0000193701Zoals ik hierboven uitvoerig heb uiteengezet neemt het kabinet 

verschillende maatregelen om de bestaanszekerheid van alle inwoners in 
Caribisch Nederland zo spoedig mogelijk vender te verbeteren. De afgelopen 
jaren zijn het Wml en de minimumuitkeringen in Caribisch Nederland 
aanzienlijk verhoogd. Tevens is er in 2016 een kinderbijslagvoorziening 
gemtroduceerd. Het kabinet blijft verdere stappen zetten op het Wml, de 
minimumuitkeringen en de kinderbijslag, hetgeen een forse verbetering van 
de inkomens bewerkstelligt. Tegelijkertijd werkt het kabinet aan het 
structureel verlagen van de kosten van levensonderhoud, het versterken 
van de economie en arbeidsmarkt, en het moderniseren en uitbreiden van 
het sociale vangnet. Het toewerken naar verdere verbeteringen is een 
meerjarig proces, waarbij ik aandachtig bezie waar het kabinet kan 
versnellen of incidenteel kan bijspringen, bijvoorbeeld met 
koopkrachtmaatregelen als gevolg van recente prijsontwikkelingen. Omdat 
dit een kabinetsbrede opgave is, die niet zonder de openbare lichamen en 
(de draagkracht van) de sociale partners in Caribisch Nederland kan worden 
gerealiseerd, is de realiteit dat dit niet van de een op de andere dag kan 
worden verwezenlijkt. Anders dan u lijkt te suggereren is geen sprake van 
een situatie waarin het kabinet geen dan wel onvoldoende oog heeft voor 
het structureel verbeteren van de bestaanszekerheid van inwoners in 
Caribisch Nederland, laat staan dat de kabinetsaanpak, in het licht van 
vorenbedoelde margin of appreciation, als onrechtmatig is te bestempelen.

2.6.

Anders dan u lees ik in het advies van het College voor de Rechten van de 
Mens uit 2016^^ geen oordeel van het College dat de Staat in strijd zou 
handelen met voormelde bepalingen door nog geen sociaal minimum vast te 
stellen en dat de Staat geen adequaat vangnet zou bieden aan Caribische 
Nederlanders die onder de armoedegrens leven. Wel lees ik in het advies 
terechte en waardevolle aanbevelingen, zoals het zo spoedig mogelijk 
vaststellen van een ijkpunt voor het sociaal minimum in Caribisch 
Nederland. Het College dringt erop aan om aan de hand daarvan het niveau 
van de uitkeringen te bezien en zo nodig aan te passen. Onder verwijzing 
naar het hierboven door mij beschreven vaststellen van het ijkpunt voor het 
sociaal minimum en de in dat verband uitgewerkte maatregelen, stel ik mij 
op het standpunt dat het kabinet, binnen de grenzen van het mogelijke, in 
lijn handelt met hetgeen het College aanbeveelt.

2.7.

2.8. Geen ongerechtvaardigd onderscheid
Voorts distantieer ik mij van uw standpunt dat de Staat tussen inwoners van 
Nederland en inwoners van Caribisch Nederland een ongeoorloofd 
onderscheid maakt. Dit licht ik toe.

12 College voor de Rechten van de Mens, 'Naar een mensenrechtelljk aanvaardbaar 
voorzieningenniveau voor Caribisch Nederland', advies 2016.
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Op grand van artikel 132a, vierde lid, van de Grondwet kunnen voor 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba regels worden gesteld en andere specifleke 
maatregelen worden getroffen met het oog op bijzondere omstandigheden 
waardoor deze openbare lichamen zich wezenlijk onderscheiden van het 
Europese deel van Nederland. Deze bepaling brengt met zich dat afwijkende 
regelgeving en beleid ten aanzien van Caribisch Nederland onder meer hun 
grondslag kunnen vinden in de afwijkende economische en sociale 
omstandigheden aldaar.

2.9.
Directie Wetgeving,
Bestuurlijke en Juridische
Aangelegenheden
Afdeling JA - Bijstand,
Bedrijfsjuridisch en Subsidies

Datum
15 September 2022

13
Onze referentie
2022-0000193701

2.10. Het kabinet zet zich in om de bestaanszekerheid in Caribisch Nederland
verder te verbeteren binnen de sociaaleconomische omstandigheden aldaar. 
Zoals ik hierboven heb benadrukt, is dit een doorgaand proces waarbij het 
kabinet er niet omheen kan dat de sociaaleconomische omstandigheden in 
Caribisch Nederland van een andere orde zijn dan in Europees Nederland.

142.11. Verboden discriminatie als bedoeld in de door u aangehaalde bepalingen, 
te weten artikel 1 van de Grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 1, Twaalfde Protocol bij het 
EVRM, zou zich voordoen indien het gehanteerde beleid voor Caribisch 
Nederland ertoe zou leiden dat gelijke of gelijk te stellen gevallen ongelijk 
worden behandeld, zonder dat daarvoor een objectieve en redelijke 
rechtvaardiging bestaat. Dat betekent dat er sprake is van discriminatie, 
indien het gemaakte onderscheid geen legitiem doel dient of indien geen 
redelijke verhouding bestaat tussen het gemaakte onderscheid en het 
daarmee beoogde legitieme doel.^^

2.12. Op het terrein van economisch en sociaal beleid komt aan de wetgever in 
het algemeen een ruime beoordelingsvrijheid toe bij het beantwoorden van 
de vraag of gevallen voor de toepassing van de bedoelde 
verdragsbepalingen als gelijk moeten worden beschouwd en of, in het 
bevestigende geval, een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat om 
die gevallen niettemin in verschillende zin te regelen.^® Indien het niet gaat 
om onderscheid op basis van aangeboren kenmerken van een persoon, 
zoals geslacht, ras en etnische afkomst, dient het oordeel van de wetgever 
daarbij te worden geeerbiedigd, tenzij het van redelijke grond ontbloot is. 17

2.13. Gelet op de historisch verklaarbare verschillen tussen de
sociaaleconomische situatie in Caribisch Nederland enerzijds en in Europees

13 Artikel 132a, vierde iid, van de Grondwet is sinds 1 november 2017 de opvolger van 
artikel 1, tweede iid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederianden. Zie in dit verband 
de uitspraak van het GHvJ van 15 december 2014, ECLI:NL:OGHACMB:2014:109, onder 2.1, 
waarin het Hof heeft overwogen dat "de aldus gestelde regels kunnen afwijken van de voor 
het Europese deel van Nederland gestelde regels en daarmee Inhoudelljke verschillen 
ontstaan waaronder verschillen In het voorzieningenniveau."

Het door u ook nog genoemde artikei 1 Eerste Protocoi van het EVRM ziet op het recht op 
het ongestoord genot van eigendom. In die bepaling is niet het gelijkheidsbeginsei 
neergelegd.

Vgl. onder meer voormelde uitspraak van het GHvJ van 15 december 2014, onder 3, en 
voormeide uitspraak van de HR van 25 September 2009.

HR 25 September 2009, ECLI:NL:HR;2009:BH2580, onder 3.4.2. Zie ook HR 16 oktober 
2015, ECLI:NL;HR:2015:3022, waar de Hoge Raad hetzeifde criterium hanteert voor fiscaie 
kwesties. Zie voorts EHRM, 18 februari 2009, Andrejeva tegen Letiand, 
ECLI:CE:ECHR:2009:0218JUD005570700, onder 89.

Vgi. onder meer voormelde uitspraak van het EHRM van 12 aprii 2006, onder 52, en 
daarnaast EHRM, 4 november 2008, Carson en anderen tegen het Verenigd Koninkrijk, nr. 
42184/05, onder 73 en 80.

14

15

16

17
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Nederland anderzijds en de fase waarin Caribisch Nederland zich bevindt, 
meen ik - mede gelet op het bepaalde in artikel 132a, vierde lid, Grondwet 
- dat van 'gelijke gevallen' geen sprake is.

Directie Wetgeving,
Bestuurlijke en Juridische
Aangelegenheden
Afdeling JA - BIjstand,
Bedrijfsjuridisch en Subsidies2.14. Bovendien stel ik vast dat, als al sprake zou zijn van ongelijke behandeling 

van gelijke gevallen, met het hierboven door mij uiteengezette beleid dat 
het kabinet voert ten aanzien van Caribisch Nederland geen onderscheid 
wordt gemaakt op basis van aangeboren kenmerken van een persoon. 
Voorts kan mijns inziens niet worden gezegd dat dit kabinetsbeleid van 
redelijke grond is ontbloot en leidt tot een ongelijke behandeling die 
disproportioneel is aan het met dat beleid beoogde doel. Rekening houdend 
met de relevante verschillen tussen Europees Nederland en Caribisch 
Nederland werk ik samen met mijn kabinetscollega's zo snel als mogelijk en 
verantwoord is, verder toe naar een gelijkwaardig - en niet een zonder 
meer gelijk - niveau van bestaanszekerheid in Caribisch Nederland.

Datum
15 September 2022

Onze referentie
2022-0000193701

2.15. Ook het door u in uw brief aangehaalde advies van het College uit 2016 
onderschrijft (op p. 6) dat het gelijkheidsbeginsel niet met zich brengt dat 
overal in Nederland dezelfde regels moeten gelden, of dat geen afwijkend 
beleid gevoerd mag worden voor bepaalde (groepen van) inwoners. Er is 
ruimte voor verschillende regels en verschillend beleid binnen Nederland 
mits dit gebeurt na zorgvuldige afweging binnen het toetsingskader van het 
gelijkheidsbeginsel. Het gelijkheidsbeginsel is niet bedoeld om het maken 
van onderscheid te verbieden, maar dient als waarborg om ervoor te zorgen 
dat als er onderscheid gemaakt wordt tussen personen of situaties, dit niet 
op een willekeurige manier gebeurt, aldus het College. Ik stel mij op het 
standpunt dat het door mij beschreven kabinetsbeleid ten aanzien van 
Caribisch Nederland blijk geeft van een zorgvuldige afweging gezien de 
sociaaleconomische omstandigheden in Caribisch Nederland en tot 
uitdrukking brengt dat van een willekeurig onderscheid geen sprake is.

2.16. Mijn standpunt wordt kracht bijgezet door het recente oordeel van het VN 
Mensenrechtencomite (Comite) inzake W.S.J. v. Nederland (3077/2017). In 
deze zaak stelde de verzoeker zich op het standpunt dat de Staat onder 
meer artikel 26 van het IVBPR heeft geschonden door pensioengerechtigden 
in Caribisch Nederland een aanzienlijk lager pensioen te verschaffen dan 
pensioengerechtigden die in het Europese deel van Nederland wonen. Het 
Comite heeft geoordeeld dat geen sprake is van schending van voormeld 
artikel. Het Comite benadrukt dat een verschil in behandeling niet per 
definitie leidt tot discriminatie in de zin van artikel 26 van het IVBPR, en kan 
worden gerechtvaardigd. Om te kunnen spreken van discriminatie moet er 
een vergelijking worden gemaakt met personen die similarly situated zijn. 
Het Comite oordeelt dat niet kan worden gezegd dat de verzoeker in een 
situatie verkeert die hetzelfde is als die van pensioengerechtigden in 
Europees Nederland. Voor zover er in deze zaak een verschil in behandeling 
is tussen pensioengerechtigden onder de AOW en AOV, is deze gebaseerd 
op de verblijfplaats van verzoeker en niet op persoonlijke karakteristieken 
zoals etniciteit. Dit staat de wetgever toe regionale verschillen in acht te 
nemen. Om deze reden kan de hoogte van het pensioen afhankelijk zijn van 
verschillen tussen regie's. De constitutionele status van de verblijfplaats van 
verzoeker is niet genoeg om te stellen dat verzoeker in dezelfde 
omstandigheden verkeert als pensioengerechtigden in Europees Nederland.
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Het verschil in behandeling is daarnaast objectief en naar redelijkheid 
gerechtvaardigd, aldus het Comite.

Directie Wetgeving,
Bestuurlijke en Juridische
Aangelegenheden
Afdeling JA - Bijstand,
Bedhjfsjurldisch en Subsidies

18

2.17. Gemaakte afspraken
Wat betreft uw betoog dat de Staat verwachtingen heeft gewekt en 
toezeggingen heeft gedaan die niet zijn waargemaakt, deel ik u het 
volgende mee. Tijdens het door u aangehaalde bestuurlijk overleg tussen 
bestuurders van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de toenmalige 
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 31 
januari 2008 is over het te bereiken voorzieningenniveau afgesproken dat 
als uitgangspunt geldt dat normen worden opgesteld voor een binnen het 
land Nederland aanvaardbaar voorzieningenniveau, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke omstandigheden, waaronder ongewenste 
bestuurlijke en sociaaleconomische effecten. Eveneens is afgesproken dat 
het Rijk en Bonaire, Sint Eustatius en Saba zich gezamenlijk inzetten om dit 
niveau te bereiken dat stap voor stap kan worden ingevoerd. Verder is 
afgesproken dat voorkomen moet worden dat maatregelen voor 
statuswijziging onvoldoende rekening houden met de specifieke 
omstandigheden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en daarom sociaal en 
economisch de samenleving ontwrichten.^®

Datum
15 September 2022

Onze referentie
2022-0000193701

2.18. Nog voor de staatkundige transitie op 10 oktober 2010 hebben de 
bestuurlijke afspraken van 31 januari 2008 een nadere invulling en 
concretisering gekregen. In het bestuurlijk overleg van 3 november 2009 
zijn concrete afspraken gemaakt over de hoogte van het wettelijk 
minimumloon na de staatkundige transitie, waarbij bovendien tussen het 
Rijk en Bonaire, Sint Eustatius en Saba is afgesproken dat niet de hoogte 
van het minimumloon en de uitkeringen in Europees Nederland 
richtinggevend is, maar dat de ontwikkeling van de uitkeringen wordt 
gekoppeld aan de ontwikkeling van het minimumloon in Caribisch 
Nederland. Refererend aan de bestuurlijke afspraken van 3 november 2009 
zijn vervolgens in het bestuurlijk overleg van 18 april 2010 afspraken 
gemaakt over de initiele hoogte van de AOV en de onderstand na de 
staatkundige transitie, waarmee het voor dat moment aanvaardbaar geacht 
voorzieningenniveau bestuurlijk is overeengekomen. Hierbij is bovendien 
steeds helder geweest dat sprake is van een (beoogd) geleidelijk groeipad, 
wat ook in de bestuurlijke afspraken van 18 april 2010 zo is bevestigd. 20

2.19. Dit laat zien dat ook destijds, voor de staatkundige transitie in 2010, is
benadrukt dat de specifieke omstandigheden in Caribisch Nederland een rol 
moeten spelen bij het te bereiken voorzieningenniveau aldaar en dat dit 
stapsgewijs moet gebeuren. Dit geldt ook voor de door u aangehaalde latere 
toezegging van de regering om de bestaande niveaus in het sociale 
zekerheidsstelsel stapsgewijs te verbeteren indien de relevante gegevens 
over het economisch draagviak daartoe aanleiding geven.

2.20. Gelet op de sinds de staatkundige transitie reeds getroffen en nog te treffen 
verbetermaatregelen concludeer ik dat van onrechtmatig handelen door de 
Staat jegens de inwoners van Caribisch Nederland geen sprake is.

IS Beslissing BuPo 8 augustus 2022 W.J.S. v. Nederland (3077/2017).
Besluitenlijst BES Bestuurlijk overleg 31 januari 2008.
Besluitenlijst BES Bestuurlijke overleg 3 november 2009 en Besluitenlijst BES Bestuurlijk 

overleg 18 april 2010.

19

20
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3. Conclusie
Directie Wetgeving,
Bestuurlijke en Juridische
Aangelegenheden
Afdeling JA - Bijstand,
Bedrijfsjuridisch en Subsidies

Met uw brief van 5 juli 2022 heeft u namens uw cliente de problematiek rond de 
bestaanszekerheid in Caribisch Nederland uitdrukkelijk bij mij onder de aandacht 
gebracht. De zorgen daarover deel ik met u. Met deze reactie heb ik u inzicht 
willen geven in welke stappen er sinds de staatkundige transitie zijn gezet en hoe 
ik samen met mijn kabinetscollega's, binnen het mogelijke, alles op alles zet om 
de bestaanszekerheid in Caribisch Nederland zo spoedig mogelijk verder te 
verbeteren. Ik benadruk nogmaals dat het kabinet (ook) in de huidige 
kabinetsperiode forse stappen wil maken. Daarnaast heb ik u uitgelegd dat ik het 
met u oneens ben als het gaat om uw standpunt dat de Staat zich in dezen 
schuldig maakt aan onrechtmatig handelen. Gelet op het voorgaande is uw 
sommatie mijns inziens ongegrond.

Datum
15 September 2022

Onze referentie
2022-0000193701

4. Gesprek

Nu de ervaring leert dat het prettig en verhelderend kan zijn om elkaars schrijvea 
in een gesprek over een weer toe lichten, nodig ik u en uw cliente graag uit om in 
gesprek te gaan met de directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie, de 
heer mr. C. Herstel. Indien u en uw cliente op deze uitnodiging wensen in te gaan, 
dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers die met hun 
contactgegevens in rechterkantlijn van de eerste pagina van deze brief staan 
vermeld.

Hoogachtend,

De Minister voor Armoedebeleid 
Participatie en Pensioenen, 
namens deze.

mr. A. Moesker
Hoofd JA - Bijstand, Bedrijfsjuridisch en Subsidies
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