
 
 

Publiciteit rechtszaak sociaal minimum 

Ook in de maand November was er veel beweging in het dossier sociaal 

minimum. De Tweede kamer was niet tevreden met het uitstelgedrag van 

minister Schouten die weer een volgend onderzoek aankondigde naar de hoogte 

van normbedragen voor het sociaal minimum. Een motie om ervoor te zorgen 

dat de onderzoeksresultaten uiterlijk in september 2023 met de kamer kunnen 

worden gedeeld kreeg begin november een ruime meerderheid.  

Om ons ongenoegen te uiten schreef de werkgroep van Unkobon medio 

november een pittig opiniestuk in het NRC. Een paar dagen later hadden 

advocate Channa Samkalden en werkgroeplid Harry Somers een sterk optreden 

in het veelbeluisterde radioprogramma van Umberto Tan.  

Toch hield minister Schouten in een debat over de begroting van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid eind november nog steeds een slag om de arm. Het 

probleem van minister Schouten is dat het Kabinetsbeleid nog steeds mikt op 

grote kostenverlagingen die haar collega-ministers maar niet willen realiseren. 

Ze kwam weg met niet erg concrete beloften over het vervolgtraject dat ingaat 

nadat de resultaten van het nieuwe onderzoek eind 2023 bekend worden. 

Wel beloofde de minister versnelling van de armoedebestrijding. Voor werkenden 

op Bonaire een beleidsmatige verhoging van het WML (minimumloon) met 6% 

bovenop de inflatiecorrectie van 12,2%. Het lijkt heel veel, 18,2% verhoging, 

maar de kosten stijgen nog harder zodat het eindresultaat, net wel of net geen 

koopkrachtbehoud bij een baan op WML niveau, de armoede niet wezenlijk zal 

verminderen.  

Nog steeds houdt de minister eraan vast dat armoedebestrijding alleen kan via 

een door lokale ondernemers te bekostigen verhoging van het WML. Bij deze 

minister is het kennelijk geen optie om de sinds 2017 in Europees Nederland 

geldende loonsubsidies in lijn met de Wet tegemoetkoming loondomein naar de 

BES-gemeenten uit te breiden. De ongelijke behandeling blijft gehandhaafd.  

Bewindslieden hebben zich inmiddels gerealiseerd dat de koppeling van de 

hoogte van de oudedagsvoorziening met de hoogte van het minimumloon niet 

langer houdbaar is. De AOV  uitkeringen worden vanaf 2023 op Bonaire met 40% 

verhoogd tot $ 1.047 omdat voor bejaarden de prikkel tot werken niet langer 

nodig wordt geacht. Een grote inhaalslag, maar de AOV is in 2023 nog steeds 

onvoldoende om in de minimale kosten van levensonderhoud te voorzien.  

Er is momenteel in Nederland veel te doen over twee onderwerpen: de 

toenemende armoede en het slavernijverleden. Er is nu een momentum om in 

Nederland het bewustzijn te bevorderen dat in drie Nederlandse gemeenten de 

nakomelingen van de slaven door de achtereenvolgende regeringen op 

sociaaleconomisch terrein nu al twaalf jaar worden verwaarloosd.  De tijd is rijp 

voor nog meer druk op de politieke ketel.  
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