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Vrijwillige verschijning verzoeker 
 

Aan het Gerecht in Eerste Aanleg Bonaire,      
p/a Fort Oranje, 
ALHIER 
 

CIVIELE ZAAK ONRECHTMATIGE WETGEVING 
 

Geeft respectvol te kennen: 
 

Elbert Pedro MERCERA, wonende te Kaya Kapachi # 3, Bonaire, verzoeker, ten dezen domicilie 
kiezende ten kantore van de advocaat mr. Michiel Bijkerk, kantoorhoudende te Seru Grandi #80, 
Bonaire, die verklaart ten dezen voor en namens verzoeker op te treden en die voorts verklaart door 
hem gemachtigd te zijn om namens hem dit verzoekschrift te ondertekenen.  
 

1. Gedaagde ten dezen is de Staat der Nederlanden, gevestigd te Bonaire aan de Kaya 
Internashonal z/n, Bonaire, ten dezen in het bijzonder vertegenwoordigd door de Minister 
van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Gedaagde zal hierna worden aangeduid als  
‘de Staat’, ‘de Minister’ of ‘SZW’.  
 

2. Verzoeker beoogt – in het kort – twee centrale stellingen aannemelijk te maken: 
 

A. de (hoogte van de) bovengrens van de inkomensvrijlating bedoeld in art. 19 van het 
Besluit onderstand BES (hierna: ‘BoBES’) is onrechtmatig en daarom onverbindend voor 
personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en onderstand ontvangen; 
 

B. de (lengte van de) beperking van het verblijf buiten de openbare lichamen tot 13 weken per 
kalenderjaar bedoeld in art. 7, lid 3 BoBES is onrechtmatig en daarom onverbindend voor 
personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en onderstand ontvangen. 
 

Feiten, aannames, maatschappelijke afspraken en on-realiteiten 
 

3. 1. Personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn kunnen niet werken. Dit is een 
feit. Om toch hun recht op leven (art, 6 IVBPR) te kunnen borgen is de maatschappelijke 
afspraak gemaakt dat de gemeenschap de noodzakelijke kosten voor hun levensonderhoud 
voor zijn rekening neemt. Daartoe zijn verscheidene systemen in het leven geroepen, zoals 
onder meer de ziekte- en ongevallenverzekering, onderstand en gehandicaptenzorg.  
 

2. Personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt (in BES is dat 65 jaar) 
hoeven niet meer te werken. Dit is een maatschappelijke afspraak, die erop neerkomt dat de 
gemeenschap de noodzakelijke kosten voor hun levensonderhoud voor zijn rekening neemt. 
De ratio hierachter is dat de meeste ‘ouderen’ niet meer kunnen werken, althans niet meer 
volop kunnen werken. Daarom is de maatschappelijke afspraak gemaakt dat de ouderen bij 
het bereiken van de 65-jarige leeftijd niet meer hoeven te werken. Deze afspraak vindt zijn 
grond in redelijkheid en billijkheid, d.w.z. het is begrijpelijk met de ratio en wordt gebillijkt 
door de intuitio, d.w.z. het strookt met het natuurlijk rechtsgevoel. De leeftijd maakt het 
zwaar voor ouderen: ‘give them a break!’. Wie zal dit weerspreken? Het is natuurrecht.    
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De gemeenschap ontheft de ouderen dus van hun plicht tot werken. Om te borgen dat 
alsdan ook hun recht op leven (art. 6 IVBPR) niet in gevaar komt, zijn ook voor hen systemen 
in het leven geroepen, zoals onder meer het AOV-pensioen en ouderenzorg.  
 

3. De in 3.1 en 3.2 bedoelde maatschappelijke afspraken zijn vastgelegd bij wet, alsook in de 
artt. 9, 11 en 12 IVESC. Dit Verdrag is van kracht in Nederland en BES. De Staat heeft 
aanvaard de in dit Verdrag bedoelde rechten te zullen realiseren en garanderen. Daartoe 
worden middelen vergaard onder meer middels heffing van sociale premies en belastingen. 
 

4. Uitgangspunt (aanname) is dat het niet (naar behoren) voldoen aan maatschappelijke 
afspraken in beginsel onrechtmatig is (art. 6:162 BWBES). Ook wetgeving die niet (naar 
behoren) aan zulke maatschappelijke afspraken voldoet is in beginsel onrechtmatig.   
 

5. De BoBES is een Amvb (BES) gebaseerd op art. 18.3 Invoeringswet Openbare Lichamen 
BES. De BoBES is dus toetsbaar aan de formele wet, inclusief de Grondwet, alsmede aan 
internationale mensenrechtenverdragen via de artt. 93 en 94 Grondwet. Weliswaar is de 
(overigens onjuiste) Nederlandse zgn. ‘vaste’ jurisprudentielijn dat het IVESC-verdrag geen 
‘een ieder verbindende bepalingen’ bevat en zijn de daarin opgenomen rechten niet meer 
dan evenzovele opdrachten aan de Staat. Maar als de Staat dan niet (naar behoren) voldoet 
aan die opdrachten, dan is dat in beginsel civielrechtelijk wel onrechtmatig.  
 

Deze Nederlandse ‘vaste’ jurisprudentie is geenszins vanzelfsprekend. Ten eerste, bepaalt 
het door Nederland geratificeerde IVESC-verdrag expliciet dat de daarin benoemde rechten 
gelden voor ‘een ieder’ (‘everyone’). Als dat geen ‘een ieder verbindende bepalingen’ zijn, 
wat voor soort bepalingen zijn dan wel ‘een ieder verbindend’? Ten tweede, het is geen 
schande om buitenlandse jurisprudentie over te nemen. In de zaak ‘Bandhua Mukti Morcha 
vs Union Of India & Others’ overwoog de Indiase Hoge Raad op 16 dec. 1983 reeds dat:  
 

“We have on more occasions than one said that public interest litigation is not in the nature of 
adversary litigation but it is a challenge and an opportunity to the government and its officers to 
make basic human rights meaningful to the deprived and vulnerable sections of the community 
and to assure them social and economic justice which is the signature tune of our Constitution. The 
Government and its officers must welcome public interest litigation, because it would provide 
them an occasion to examine whether the poor and the down-trodden are getting their social and 
economic entitlements or whether they are continuing to [be] ermine victims of deception and 
exploitation at the hands of strong and powerful sections of the community and whether social 
and economic justice has become a meaningful reality for them or it has remained merely a 
teasing illusion and a promise of unreality, so that in case a [the] complaint in the public interest 
litigation is found to be true, they can in discharge of their constitutional obligation root out 
exploitation and injustice and ensure to the weaker sections their rights and entitlements. When 
the Court entertains public interest litigation, it does not do so in a caviling spirit or in a 
confrontational mood or with a view to tilting at executive authority or seeking to usurp it but its 
attempt is only to ensure observance of social and economic rescue programmes, legislative as 
well as executive, framed for the benefit of the have-nots and the handicapped and to protect 
them against violation of their basic human rights, which is also the constitutional obligation of 
the executive. The Court is thus merely assisting in the realisation of the constitutional objectives”.   
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De vraag is niet of de Indiase Hoge Raad het beter ziet dan de Nederlandse. De vraag is of de 
sociale en economische IVESC-rechten voor ouderen, gehandicapten en minder bedeelden 
een betekenisvolle realiteit moet worden of dat deze rechten tot het einde der dagen een 
‘teasing illusion and a promise of unreality’ moeten blijven? De Indiase Hoge Raad heeft 
gekozen voor de eerste optie. De Nederlandse Hoge Raad kiest nog steeds voor de tweede.  
Aanname in deze zaak is dat het Gerecht zal inzien dat de tweede optie in een rechtsstaat 
geen stand kan houden, omdat als Recht niet gebaseerd is op realiteit, dan is er geen recht 
en is het Koninkrijk geen rechtsstaat, maar een wetstaat. Immers bij wet kan men elke fictie 
en on-realiteit vastleggen; het Recht (natuurrecht, zo men wil) is daar echter wars van1.  
 

In deze context zij verwezen naar een recente Rede van de voormalige President van de 
Nederlandse Hoge Raad, dhr. Feteris (prod. 1): ‘In een democratische rechtsstaat is geen 
plaats voor een rechtsvrije ruimte’. Ook geen rechtsvrije wetgeving, voegen wij daaraan toe.  
 

6. De bovengrens bedoeld in art. 19 BoBES (t.w. het Wettelijk Minimumloon) is feitelijk 
substantieel lager dan de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud (hierna: het ‘sociaal 
minimum’), zoals vastgesteld in het Eindrapport ‘Onderzoek naar een IJkpunt voor het 
Sociaal Minimum in Caribisch Nederland’, d.d. 28 juni 2018 opgesteld door het Bureau 
Regioplan2. Dit Eindrapport en de daarin berekende sociale minima is/zijn door het 
Nederlandse kabinet aanvaard als uitgangspunt. Er wordt naar toe gewerkt middels een  
drie-sporen beleid. Zie de brief d.d. 29 juni 2018 van de Ministers van BZK en SZW aan de 
Tweede Kamer, prod. 2. De sociale minima zoals berekend door het Bureau Regioplan, 
worden jaarlijks door het Nederlands kabinet geïndexeerd in ‘Voortgangsrapportages 
IJkpunt Sociale Zekerheid Caribisch Nederland’3. 
 

7. De sociale minima vastgesteld voor Bonaire voor 2021 leest men af in prod. 3.  
 

Het Wettelijk Minimumloon voor Bonaire in 2021 bedraagt (afgerond) $ 950.- (zie prod. 4).  

 

8. Het sociaal minimum voor een alleenstaande van gepensioneerde leeftijd bedraagt  
$ 1,363.- (zie prod. 3). Dit is meer dan $ 400.- hoger dan het Wettelijk Minimumloon 
(‘WML’). Het WML is voor alleenstaanden zoals verzoeker dus niet toereikend. Het is voor 
alle categorieën onderstanders niet toereikend. Als standaard is het WML dus on-realiteit.      
 

9. De inkomensvrijlating in art. 19 BoBES is bedoeld om het onderstanders toe te staan zelf 
nog iets bij te verdienen, omdat de onderstand niet toereikend is. Echter voor alleenstaande 
65-plussers (zoals verzoeker) is het niet mogelijk om nog iets bij te verdienen, omdat de 
AOV plus onderstand uitkomt op het Wettelijk Minimumloon (zie prod. 5 A).  
 

M.a.w. de inkomensvrijlating van art. 19 BoBES is een dode mus, oftewel on-realiteit.  

                                                      
1 De uitspraak van de Indiase Hoge Raad vindt men hier: https://indiankanoon.org/doc/595099/ 
2 Men vindt dit rapport hier: https://www.regioplan.nl/wp-content/uploads/data/file/2017/17128-Eindrapport-

IJkpunt-sociaal-minimum-Caribisch-Nederland-Regioplan.pdf 
3 De laatste Voortgangsrapportage vindt men hier: 

file:///C:/Users/User/Pictures/Ijkpunt%20Minimumloon%20juli%202021.pdf 
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10. Het leerstuk van onrechtmatige wetgeving is algemeen aanvaard. De Pocketbooks-
arresten waren leidend. Lagere wetgeving kan ook getoetst worden aan algemene 
rechtsbeginselen en is, indien in strijd daarmee, onrechtmatig.  
 

De onverbindendheid van een wettelijke regeling is het gevolg van de schending van een 
hogere rechtsnorm. Die normschending is een onrechtmatige daad, zowel in het geval dat 
een onverbindende lagere regeling wordt uitgevaardigd, als in het geval dat een wet in 
formele zin wordt uitgevaardigd die strijdt met een verdragsbepaling. 
 

Op het punt van de onrechtmatigheid geldt sinds Pocketbooks II, dat het onrechtmatige-
daadsrecht integraal van toepassing is op de uitoefening van de wetgevende functie door de 
overheid. Dat betekent dat dus ook art. 6:2 BW BES, het beginsel van redelijkheid en 
billijkheid, van toepassing is. Indien de Staat voorschrijft dat burgers onderling hun handelen 
moeten afstemmen op redelijkheid en billijkheid, dan mag zulks ook gevergd worden van de 
Staat zelf. Dat dit geen eenvoudige opgave is, is correct. En dat wetgeving zelf dus onredelijk 
en onbillijk kan zijn, is ook juist. Het Gerecht is bevoegd onredelijke wetten te corrigeren.  
 

In casu wordt door de artt. 19 en 7, lid 3 BoBES het algemeen rechtsbeginsel van de 
redelijkheid en billijkheid geschonden. De andere hogere rechtsnormen die door 
voornoemde artikelen geschonden worden, zijn art. 6 IVBPR (het recht op leven, ruim 
opgevat) respectievelijk art. 9 IVBPR (het recht op vrijheid). Voorts worden de artt. 9, 11 en 
12 IVESC geschonden. Hiervóór (onder sub-punten 3,4 en 5) is reeds betoogd dat het niet 
middels wetgeving (naar behoren) voldoen aan de door de Staat aanvaarde rechtsplicht om 
bedoelde IVESC-bepalingen te realiseren en garanderen, in beginsel onrechtmatig is.    
 

11. Onrechtmatigheid kan in casu des te gemakkelijker worden aangenomen, omdat de 
correctie die gevorderd wordt de Staat geen schade toebrengt. Het enige dat de Staat bij 
toewijzing van de vordering niet meer zou mogen doen, is het terugvorderen van verstrekte 
onderstand van ouderen die een beetje hebben bijverdiend om zich en/of hun gezin te 
kunnen onderhouden, maar daarmee het WML-niveau hebben overschreden en dus art. 19 
BoBES hebben overtreden. Echter zulk terugvorderen brengt ook kosten en verbruik van 
mankracht met zich mee, die de Staat zich kan besparen door niet meer terug te vorderen 
van ouderen bij overtreding van art. 19 BoBES. Van schade is dus niet echt sprake.  
 

En niet meer terugvorderen is ook rechtmatig, omdat de Staat zelf heeft vastgesteld dat het 
WML niet toereikend is. Dus enerzijds wordt de oudere gedwongen om bij te werken, want 
zijn inkomen bestaande uit AOV plus onderstand is gelijk aan of minder dan het niet-
toereikende WML-niveau. Anderzijds geldt de maatschappelijke afspraak dat ouderen niet 
meer hoeven bij te werken, hetgeen alleen maar mogelijk is als hun inkomen toereikend is. 
Aldus heeft de Staat de ouderen in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Dat is een 
vernederende behandeling als bedoeld in art. 7 IVBPR. In ieder geval is het onrechtmatig. 
 

12. Indien punt 11 wordt begrepen en erkend, dan is er ook geen redelijke grondslag meer 
voor de beperking ex art. 7, lid 3 BoBES, omdat de ratio van dit artikellid is dat een oudere 
geen onderstand meer toekomt zodra hij zich buiten BES vestigt. Echter de oudere die,  
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bijvoorbeeld, voor familiebezoek 6 maanden op Curaçao wil verblijven, zonder de wens zich 
daar te vestigen, hoort de vrijheid te hebben zulks te mogen doen (art. 9 IVBPR). Vrijheid 
mag alleen bij wet worden beperkt voor zover noodzakelijk ter handhaving van de demo-
cratische rechtsstaat. De beperking als hier bedoeld is niet noodzakelijk in een vrije demo-
cratische rechtsstaat. Immers, ouderen die geen onderstand ontvangen, mogen wel langer 
dan drie maanden buiten BES verblijven zonder enige consequentie. Zij zijn daarin vrij.   
 

Het is dus bovendien discriminatoir om ouderen die onderstand ontvangen wel een 
beperking tot drie maanden op te leggen, op de uitsluitende grond dat ze onderstand 
ontvangen. Schending van artt. 26 IVBPR c.q. art. 1, Twaalfde Protocol EVRM.    
 

13. Rechtmatig en doelmatig is het dan ook om de onderstand die ouderen ontvangen 
boven hun AOV, te beschouwen als een aanvulling op hun AOV-uitkering. Dat strookt ook 
met de expliciete bedoeling van de ouderen-onderstand (zie eveneens prod. 5 B). De BoBES 
dient met betrekking tot ouderen daarom te worden toegepast alsof hun onderstand een 
aanvulling op hun AOV is. Alleen op deze wijze wordt de maatschappelijke afspraak dat 
ouderen wel mogen maar niet meer hoeven te werken naar behoren ingevuld. De beperking 
van de inkomensvrijlating tot het WML-niveau kan dan vervallen, omdat men boven de AOV 
altijd zoveel heeft mogen bijverdienen als men wenste. Deze bovengrens van de 
inkomensvrijlating is dan ook jegens ouderen onrechtmatig en dus niet verbindend.   
 

Evenzo vervalt bij deze interpretatie de beperking ex art. 7, lid 3 BoBES. Deze beperking is 
alsdan eveneens onrechtmatig en dus niet verbindend, omdat AOV-ers die geen onderstand 
ontvangen zo lang buiten BES mogen verblijven als zij wensen. Zij zijn daarin vrij.   

 

Bevoegdheid en Ontvankelijkheid 
 

4. Over de bevoegdheid van de civiele rechter kan men kort zijn, omdat de burgerlijke rechter 
het begrip ‘geschil over een schuldvordering’ volkomen formeel uitlegt, d.w.z. als de eiser 
zijn vordering inpast in een rechtsfiguur uit het BW, is de burgerlijke rechter bevoegd. Dit is 
‘vaste’ jurisprudentie, zodat wij hier verder overheen kunnen stappen.  
 

Wat de ontvankelijkheid betreft, het volgende.  
 

Om ontvankelijk te zijn moet de burger eerstens voldoende belang hebben bij zijn vordering. 
Het is helder dat verzoeker belang heeft zij zijn vordering. Hij wenst immers vrij te zijn om te 
mogen bijverdienen zonder bovengrens, subsidiair om te mogen bijverdienen tot het voor 
hem geldende niveau van het sociale minimum ad $ 1363.- plus toekomstige indexeringen.  
 

Tevens vordert verzoeker om verlost te worden van de beperking bedoeld in art. 7, lid 3 
BoBES. Deze beperking schendt zijn grondrecht om zowel binnen als buiten het grondgebied 
van het Koninkrijk der Nederlanden zich vrijelijk te mogen verplaatsen. Die vrijheid kent 
geen beperking in tijdsduur. Binnen dit grondgebied schendt de beperking dus de ‘freedom 
of movement’ als bedoeld in art. 12, lid 1 IVBPR. Zowel binnen als buiten dit grondgebied 
schendt deze beperking bovendien verzoekers algemene recht op vrijheid (art. 9 IVBPR).    
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5. Voorts moet er, om ontvankelijk te zijn, geen bijzondere rechtsgang beschikbaar zijn die een 
burger zou moeten volgen. De algemene regel is dat de burger door de burgerlijke rechter 
wordt ontvangen, indien er voor hem geen andere doeltreffende rechtsgang openstaat.  
 

Er staat in casu geen andere rechtsgang open, omdat er geen beschikking is die kan worden 
aangevraagd. Verzoeker zou weliswaar een beschikking kunnen uitlokken door gewoon te 
gaan bijwerken en aldus meer inkomen te ontvangen dan de bovengrens van art. 19 BoBES. 
Hij zou SZW hierover kunnen informeren, waarop SZW niet anders zou kunnen reageren dan 
de ontvangen onderstand terug te vorderen. Dit is echter een omweg en is bovendien 
riskant. Immers verzoeker zou dan niet alleen geen onderstand meer ontvangen (die wordt 
dan beëindigd), maar hij zou van zijn schamele AOV dan moeten terugbetalen.  
 

Hij zou dan helemaal niet meer kunnen leven (art. 6 IVBPR).  
 

In het geval van verzoeker is dit des te riskant, omdat hij zelfs met onderstand nog altijd 
minder ontvangt dan het WML. Dit komt in zijn bijzondere geval, omdat hij geen volledige 
AOV ontvangt. Hij heeft een aantal jaren in het buitenland gewoond waar hij geen AOV 
heeft opgebouwd. Hij ontvangt een gedeeltelijke AOV-uitkering van de SVB-Curaçao ad  
$ 232.-. Van SZW ontvangt hij daarboven een AOV-uitkering ad $ 280.- en voorts totaal  
$ 404.- per maand aan onderstand (tweemaal $ 202 per quincena). Totaal: $ 916.-. (prod. 6).    
 

Op basis van de huidige art. 19 BoBES bovengrens zou hij dus een bedrag ad $ 34.- mogen 
bijverdienen. Als hij die grens overschrijdt, wordt zijn onderstand echter beëindigd en wordt 
zijn volledige onderstand-uitkering teruggevorderd! Voor een voorbeeld dat dit zo werkt, zie 
prod. 7, het geval van dhr. Ogando.  
 

Deze arme man Ogando moet thans maar liefst $ 8,586.- terugbetalen, terwijl zijn 
onderstand is beëindigd (zie prod. 7). Zijn bijbaantje heeft hij sinds begin 2020 ook niet 
meer. Hij moet dus thans van zijn gedeeltelijke AOV (omstreeks $ 540.- per maand) niet 
alleen zien rond te komen samen met zijn demente vrouw, maar tevens moet hij $ 8,586.- 
terugbetalen, tenzij het Gerecht hem redt. De zaak is nog pending, zie BON202000549.  
 

En waarom worden Ogando en zijn vrouw thans zo meedogenloos gestraft? Omdat hij de 
misdaad heeft begaan dat hij een 3-tal jaren (2017 – 2019) part-time een beetje heeft 
bijverdiend boven het WML. Het sociale minimum heeft hij echter nooit overschreden! In 
zijn geval bedraagt het geïndexeerde sociale minimum thans: $ 1,865.- p.m. (zie prod. 3).  
 

Heeft om dit soort redenen het kabinet Rutte niet zijn ontslag ingediend?  
 

Wat daarvan zij, verzoeker kan zulke consequenties niet riskeren. Het zou hem op zijn oude 
dag totaal ruïneren, zoals Ogando thans ervaart. Volgens R.J.B. Schutgens in zijn boek 
‘Onrechtmatige Wetgeving’4, blz. 269, geschiedt niet-ontvankelijkverklaring van de eiser 
uitsluitend, als diens mogelijkheden voor rechtsbescherming daardoor voor hem niet extra 
riskant of gekunsteld worden (zie prod. 8). Verzoeker is dus ontvankelijk.  

                                                      
4 Zie hier: https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvij5epmj1ey0/vkpqgc5jysyv/f=/kst34775iv45.pdf 

mailto:abogado.bijkerk@gmail.com


Justitia 
derogat legi 

Golden Meand Society (GMS) 
Foundation 
MCB (Bonaire) 41158201 

 

 
 
 
     

  

 

 

  
 

A d v o c a a t 

                                   
 
 

mr. M. Bijkerk 
 

Mobiel: 00599-7962650 
abogado.bijkerk@gmail.com 

info@arcocarib.com 

Seru Grandi #80 
Kralendijk 

Bonaire, C.N. 
 

 

CRIB no. 378419535 
 

 

  INGbank (Nederland): 2479693 (Euro) t.n.v. M. Bijkerk 
  MCB (Bonaire): 101217-07 (US$) t.n.v. Adv. Bijkerk 

  DERDEGELDENREKENING bij MCB Bonaire 

  t.n.v. Bijkerk Surety N.V. h.o.d.n.  

  Derden-gelden GMS N.V. (US$) no. 41182207 

Golden Meand Society 
Foundation supporting 

International Court 
Cases  

 

6. In het geval van verzoeker is er des te meer reden om een fanatieke reactie van SZW te 
verwachten, omdat zij reeds hebben aangegeven dat de toepassing van bedoelde BoBES-
artikelen in overeenstemming is met de wet en de bedoeling van de wetgever. Men ziet dus 
geen aanleiding om de huidige werkwijze aan te passen of een ‘test case’ op te zetten (zie 
prod. 5 B). Als dit de houding is van SZW, is duidelijk dat verzoeker geen risico kan nemen.  
 

Opmerkelijk is hier dat SZW het verzoek om mee te werken aan een ‘test case’ (zie prod.9) 
niet ziet als een ’an opportunity [for] the government and its officers to make basic human 
rights meaningful to the deprived and vulnerable sections of the community and to assure 
them social and economic justice’. Zij zien het als contentieus. Zie ook de eerste reactie van 
SZW (prod. 10). In hun reacties wordt totaal niet ingegaan op de mensenrechtelijke kant van 
de zaak. Men kijkt alleen naar de wettekst (en de bedoeling van de wetgever); niet naar de 
vraag of de wet c.q. de bedoeling van de wet in strijd zou kunnen zijn met het mensenrecht. 
 

Aldus verlaagt het bestuur de rechtsstaat naar een wetstaat. En tussen deze twee bestaat 
een wereld van verschil. Waarom het bestuur zich zo bekrompen opstelt, waarom 
redelijkheid en billijkheid geen enkele rol speelt, valt niet te begrijpen. 

 

Samenvatting en conclusie  
     

7. In sustenu 3 is aangetoond dat en waarom de bedoelde BoBES-bepalingen als wetgevings-
product onrechtmatig zijn jegens ouderen (65-plussers). Er is voor het bestuur geen 
rechtsvrije ruimte. Dat geldt bij het geven van individuele beschikkingen, maar dat geldt ook 
voor wetgeving zelf. Onrechtmatige wetgeving dient buiten toepassing te worden gelaten 
c.q. onverbindend te worden verklaard. Het kan ook zijn dat wetgeving uitsluitend 
onrechtmatig is jegens een bepaalde groepering, zoals in casu de ouderen. 
 

Aangezien de BoBES een Amvb is, kan hij worden getoetst aan de Grondwet alsook aan 
algemene rechtsbeginselen. De artt. 19, lid 1 en 7, lid 3 BoBES zijn strijdig met het 
rechtsbeginsel van redelijkheid en billijkheid. Zij schenden tevens één of meerdere van de 
artt. 1 (discriminatieverbod), 15, lid 1 (algemeen recht op vrijheid), 19, lid 3 (vrij recht op 
arbeid) en met name ook art. 20, leden 1,2 en 3 (recht op bestaanszekerheid) van de 
Grondwet.  
 

Ook de artt. 6 IVBPR (het recht op leven, ruim opgevat), 7 IVBPR (verbod vernederende 
behandeling), 9 IVBPR (het recht op vrijheid) en 26 IVBPR (discriminatieverbod) worden 
geschonden, althans de strekking daarvan. Hetzelfde geldt voor de artt. 9, 11 en 12 IVESC.  
 

Art. 7, lid 3 BoBES schendt jegens ouderen voorts art. 12, lid 1 IVBPR.  
 

Niet altijd worden voornoemde (verdrags)artikelen volstrekt en integraal geschonden, maar 
wel aspecten daarvan. En al deze aspecten samengenomen, gecombineerd met de ontegen-
sprekelijke onredelijkheid en onbillijkheid van bedoelde BoBES-bepalingen jegens ouderen, 
maken dat deze BoBES-bepalingen jegens ouderen onrechtmatig zijn (art. 6:162 BWBES).   
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8. Voeg daar nog een ander zwaar nadeel bij dat verzoeker ondervindt van de aanvulling op 
zijn AOV-uitkering in de vorm van onderstand i.p.v. in de vorm van aanvulling op de AOV-
uitkering. Dat is het feit dat hij geen (persoonlijke) lening kan krijgen van de bank. Dit omdat 
de onderstand-aanvulling onzeker is. Immers, de onderstand kan zomaar beëindigd worden, 
als verzoeker de vreselijke zonde begaat om meer dan $ 34.- bij te verdienen. Hem rest dan 
uitsluitend nog een AOV-uitkering ad $ 512.-. De bank neemt dat risico niet. Ook dit draagt 
bij aan de onrechtmatigheid van bedoelde BoBES-bepalingen jegens ouderen.  
 

Tevens dient in beschouwing te worden genomen het feit dat toewijzing van de vordering 
geen extra kosten voor de overheid met zich meebrengt. In dit licht wordt het zelfs een 
morele plicht om de ouderen de lucht te geven die verzoeker vraagt.  
 

9. Kortom, het is onredelijk en onbillijk (onrechtmatig) dat het bestuur de betuttelende weg 
van de BoBES volgt in plaats van de menselijker weg van een aanvulling op de AOV. Om  
de redelijker weg te volgen zou de AOV-wetgeving moeten worden gewijzigd. Dit is een 
langdurig proces, omdat de AOV is vastgelegd in formele wetgeving. Dit betekent dat het 
juist en billijk is om het Gerecht te vragen de bedoelde twee passages van de artt. 7 en 19 
BoBES uitsluitend voor ouderen (65-plussers) onverbindend c.q. niet van toepassing te 
verklaren. Dit omdat deze passages een onrechtmatige uitwerking voor ouderen hebben en 
dus voor hen moeten worden beschouwd een product van onrechtmatige wetgeving te zijn.   
 

Niet alleen voor het bestuur is een ‘public interest case’ een kans ’to make basic human 
rights meaningful to the deprived and vulnerable sections of the community and to assure 
them social and economic justice’. Het is ook een kans voor het Gerecht. 
 

Bijzondere extra vordering  
 

10. Zoals is sustenu 5 reeds werd gerelateerd ontvangt verzoeker thans $ 916.- aan 
gecombineerd AOV en onderstand (zie prod. 6). De bedoeling van de wetgever is dat 
onderstand de AOV moet aanvullen tot het WML (zie prod. 5 A). Dat betekent dat verzoeker 
aanspraak heeft op $ 34.- extra onderstand (d.w.z. $ 17.- per quincena) ten einde het WML-
bedrag ad $ 950.- te completeren. Op grond van art. 17a BoBES is daar ruimte voor. In plaats 
van $ 202.- aan onderstand per quincena behoort hij dus $ 219.- per quincena te ontvangen.  
 

Dit zal in een apart (tweede) onderdeel van de vordering eveneens worden gevorderd.   
 

KRB-toevoeging  
 

11. Aan verzoeker is KRB toegekend (zie prod. 11). Hij verzoekt het Gerecht dus het hem toe te 
staan kosteloos te mogen procederen.  
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WESHALE het het Gerecht moge behagen: 
 

Eerste vordering:  
 

primair 
 

1. te verklaren voor recht dat de inkomstensvrijlating als bedoeld in art. 19, lid 1 BoBES jegens 
ouderen (65-plussers) onrechtmatig is en deswege jegens hen buiten toepassing dient te 
worden gelaten c.q. voor hen onverbindend is; 
 

2. te verklaren voor recht dat de beperking tot dertien weken als bedoeld in art. 7, lid 3 jegens 
ouderen (65-plussers) onrechtmatig is en deswege jegens hen buiten toepassing dient te 
worden gelaten c.q. voor hen overbindend is;  
 

subsidiair 
 

1. te verklaren voor recht dat de inkomstensvrijlating tot het niveau van het Wettelijk 
Minimumloon als bedoeld in art. 19, lid 1 BoBES jegens ouderen (65-plussers) onrechtmatig 
is en deswege jegens hen buiten toepassing dient te worden gelaten c.q. voor hen 
onverbindend is, tenzij voor het ‘Minimumloon’ wordt gelezen het geïndexeerde sociaal 
minimum zoals wordt vastgelegd en gepubliceerd in de Voortgangsrapportages IJkpunt 
Bestaanszekerheid Caribisch Nederland; 
 

2. te verklaren voor recht dat de beperking tot dertien weken als bedoeld in art. 7, lid 3 jegens 
ouderen (65-plussers) onrechtmatig is en deswege jegens hen buiten toepassing dient te 
worden gelaten c.q. voor hen overbindend is, tenzij voor ‘dertien’ weken wordt gelezen 
‘zesentwintig’ weken;  
 

Tweede vordering: 
 

de Minister van SZW op te dragen aan verzoeker een onderstand-uitkering uit te betalen ad $ 219.- 
per quincena. 
 

Bonaire, 11 oktober 2011, 
Namens verzoeker,  
mr. M. Bijkerk    
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G·ede·elte uit de rede van 
president Maarten Feteris bij de 
i:~n·stallatie van Martin Kuijer als 
raadsheer in de Hoge Raad (7 
j:a.nuari 2020) 

( ... ) De wegen van rechter en politiek kruisen elkaar in een rechtsstaat onvermijdelijk. 
Omdat iedereen in zo'n staat, dus ook de overheid, zich aan de wet en meer algemeen 
aan het recht .heeft te houden, en omdat het laatste woord daarover in concrete gevallen 
aan de rechter is. Niet aan de uitvoerende of wetgevende macht, omdat het er juist om 
kan gaan of hun handelen of nalaten rechtmatig was. Als zij daarover als enige zelf een 
oordeel zouden kunnen geven, zou dat lijken op een stager die als enige zijn eigen vlees 
keurt. · Nu ls het natuurlijk aileen maar goed als een stager kritisch kijkt, ruikt en proeft 
van zijn eigen vlees. Evenzo is het heel belangrijk dat de wetgever bij de totstandkoming 
van wetten kritisch beoordeelt of zijn eigen producten in strijd zijn met regets van hoger 
orde, zoats verdragen. Maar zo'n interne toets, hoe hoogwaardig ook, kan niet het laatste 
wo0rd zijn. De essentievan verdeling van overheidsmacht binnen een rechtsstaat is qat 
er tussen de verschiUende overheidsmachten zogenoemde 'checks and balances' bestaan. 
Daarbij past dat de rechter als derde staatsmacht een zekere controle uitoefent op de 
wetgevende en .uitvoerende macht, en kan beoordelen of deze instanties rechtmatig 
hebben gehandeld. De bestuursrechter besUst aan de lopende band of bestuursbesluiten 
van de uitvqerende macht, zoals vergunningen en belastingaanslagen, rechtmatig zljn. 
Qok kan de re·chter beoordelen of nalaten van de overheid onrechtmatig is omdat soms 
uit regels van het recht, zoals internationale afspraken, een positieve verplichting tot 
handelen voor de overheid voortvloeit. En op aile terreinen van het recht behoort het in 

· Ned'erland tot de natuur·lijke taak van de rechter om te beoordelen of de toepassing van 
w.ette,lijke voorschriften in overeenstemming ·iS met regels van hogere orde, zoals regels 
van 'EtJ-- recht en internationale verdragen. Verschillende Europese verdragen gaan er ook 
van uit dat het laatste woord hierover aan de rechter is, door de interpretatie van 
Europe~s recht uiteindelijk te leggen bij een van de Europese gerechtshoven, het Hof van 

, Justitie van d~ .. EU of het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Zulke rechterlijke 
besl·issingen kunnen de politiek raken . Ze beperken de bewegingsvrijheid van politieke 
organen, sirnpelweg omdat ook die zich aan de spelregels van het recht moeten houden. 
En rechtsregels zijn er in de loop der jaren op steeds meer terreinen gekomen, met name 
doprdat politieke organen zelf hebben gekozen voor uitbreiding van de wetgeving en voor 
een groeiend netwer:k van internationale verdragen. De rechter: gaat met dit soort 
oordelen Jliet op andermans stoel zitten, hij blijft met beslissingen over de 
rechtniatigheid van overheidshandelen volledig op eigen terrein. Met erkenning van een 
ruime. vaak''z~er ruir:ne marae voor oolitieke besluitvormina. Maar die marae aaat niet zo 



.· 

ver dat de politiek onrechtmatige besluiten zou mogen nemen, dat wetgever en bestuur 
een stoet met i:llegale randjes zouden ki.mrieh daimen en bezetten. In een democratische 
rechtssta-at is .geen plaats voor een rechtsvrije ruimte. Daarmee is overigens niet gezegd 
daf de rechter zijn beslissing op politieke overwegingen zou mogen of zelfs moeten 

· nemen. Integendeel. Het is aan politieke organen om de keuzes te maken die bepalen 
Moe onze sarnenleving behoort te worden ingericht, binnen de grenzen van het recht. 
Keerz!jde da.arvan is dat politieke overwegingen geen rol behoren te spelen bij de keuzes 
die rechters moeten maken bij hun beslissing wat al dan niet rechtmatig is. De rechter 
moet daarover beslissen op basis van het geldende recht, niet op basis van persoonlijke 
vo0rkeuren en overwegingen en dus ook niet op basis van politieke overwegingen. Zo 
we.et i:k \tlan veel van mijn collegc;~'s niet wat hun politieke voorkeur is, hoewel ik met hen 
al meer dan 10 jaar regelmatig intensieve debatten in raadkamer voer. ( ... ) 
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN SOCIALE ZAKEN EN 
WERKGELEGENHEID EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Vdorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 juni 2018 

Met deze brief ontvangt u de uitkomsten van het onderzoek naar een 
ijkpunt voor de bestaanszekerheid (sociaal minimum) voor Caribisch 
Nederland. Het onderzoek is aan beide Kamers der Staten-Generaal 
toegezegd en is als bijlage bijgevoegd 1

• 

In het regeerakkoord is aangegeven dat Nederland voor de inwoners van 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba een bijzondere verantwoordelijkheid 
heeft. Prioriteit hierbij is om het economisch perspectief op de eilanden te 
verbeteren, onder meer door versterking van de sociale en fysieke 
infrastructuur en het terugdringen van armoede. Het kabinet is be reid 
extra te investeren onder de voorwaarde van goed bestuur en financieel 
beheer, zo is in het regeerakkoord opgenomen. 

In het rapport van de evaluatiecommissie onder Ieiding van mw. Spies is 
in 2015 al benoemd dat bij inwoners van Caribisch Nederland een 
«gemengd beeld)) bestaat over de ontwikkeling van de levensstandaard 
sinds de transitie in 2010 (bijlage bij Kamerstuk 34 300 IV, nr. 23). De 
commissie Spies heeft destijds geconstateerd dat in het onderwijs op 
deze eilanden aanzienlijke verbeteringen hebben plaatsgevonden en dat 
aile inwoners toegang hebben tot gezondheidszorg. De afgelopen jaren 
hebben daarnaast initiatieven op het gebied van economische ontwik
keling, veiligheid, armoedebestrijding, kinderrechten en bestuurlijke 
ontwikkeling een impuls.gegeven aan de eilanden. Oesondanks is eel'\ 
aanzienlijke inspanning nodig om de levensomstandigheden in Caribisch 
Nederland verder te verbeteren. Dit blijkt ook uit het onderzoek van 
Regioplan . 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.ni 
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Het kabinet is doordrongen van de urgentie van de problematiek en wit 
dan ook gezamenlijk met de openbare lichamen stappen zetten. Daarom 
informeren wij u over de maatregelen die de komende jaren worden 
genomen om de levensomstandigheden in Caribisch Nederland verder te 
verbeteren en het economisch potentieel te versterken. Het gaat om 
maatregelen gericht op het verhogen van het inkomen, het terugdringen 
van de kosten van levensonderhoud, aangevuld met het versterken van 
het economisch potentieel, gericht armoedebeleid en flankerend beleid. In 
deze brief komt ook de stand van zaken van de sociaaleconomische 
agenda aan de orde. 

Het kabinet zet een eerste, betekenisvolle stap om armoede aan te pakken 
en investeert daarmee ook in vertrouwen. Goed bestuur vanuit de 
openbare lichamer1 is daarbij een randvoorwaarde om echt succes te 
boeken, zoals ook in het regeerakkoord aangegeven. Het kabinet wil met 
deze reactie op het onderzoeksrapport het belang van gezamenlijkheid 
benadrukken. Rijksoverheid, inwoners, bedrijven en instanties van 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen aileen bij samen optrekken 
effectief de armoedeproblematiek aanpakken. Bij armoedebestrijding 
moeten we de handen ineenslaan: de taak van het Rijk en de taak van de 
eilanden kan niet los van elkaar worden gezien. Sa men bepalen we het 
effect. Het Rijk legt het fundament, de openbare lichamen moeten met 
regelgeving, goed bestuur en adequaat financieel beheer zorgen voor een 
solide bouwwerk. In een bestuursakkoord wil het kabinet hierover 
afspraken maken. Daarbij .geldt het adagium «more for more, less for 
leSS» . 

Het niveau van het wettelijk minimumloon en de uitkeringen ten opzichte 
van de kosten van levensonderhoud in Caribisch Nederland is al enige tijd 
onderwerp van discussie. Bij gelegenheid van de voorafgaand aan de 
staatkundige transit ie gemaakte bestuurlijke afspraken is een discrepantie 
erkend2

• Objectieve gegevens over hoe de inkomens van inwoners van 
Caribisch Nederland zich tot de kosten van levensonderhoud verhouden, 
ontbraken. In de per brief van 12 juni 20153 toegezonden meerjarenpro
gramma's Caribisch Nederland werd het doordenken van een ijkpunt voor 
de bestaanszekerheid aangekondigd. 

In 2016 is als eerste stap kinderbijslag in Caribisch Nederland ingevoerd 
en het wettelijk minimum loon en uitkeringen zijn eiland-afhankelijk de 
afgelopen jaren verh·o·ogd, naast de reguliere inflatiecorrectie4

• In reactie 
op de verhoging van het basisbedrag in de onderstand heeft de Tweede 
Kamer het kabinet verzocht om de per 1 maart 2017 doorgevoerde 
verhoging van de onderstand geen sociaal minimum te noemen en het 
sociaal minimum vast te stellen op basis van de kosten van levenson
derhoud.5 Het vorige kabinet heeft daarop besloten tot een onafhankelijk 
onderzoek naar de kosten voor levensonderhoud, om zo op basis van 
object iveerbare gegevens tot een sociaal minimum te kunnen komen. 
Hierbij is wei aangetekend dat het vast te stellen sociaal minimum niet 
onmiddellijk het niveau zal zijn waaraan het wettelijk minimumloon en de 
uitkeringen worden gerelateerd. Een aldus vast te stellen sociaal 
minimum fungeert als een stip op de horizon en referentiepunt voor 
gerichte maatregelen ~6 

2 Besluitenlijst bestuurlijk overleg d.d. 18 april2010 
3 Kamerstuk 34 000 IV, nr. 44 
4 Bonaire 0,9%; Sint Eustatius 19%; Saba ruim 18% (in de periode 2014- 2018) 
5 Kamerstuk 34 550 IV, nr. 9 en Kamerstukken 34 550 IV en 34 550 XV, nr. 27 
6 Zie brief van 13 iuni 2017, Kamerstuk 34 550 IV, nr. 39 

Tweede Kamer. vergaderjaar 2017-2018, 34 775 IV, nr. 45 2 
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Opzet van het onderzoek 

Bureau Regioplan heeft het onderzoek uitgevoerd en de uitkomsten ervan 
beschreven in bijgevoegd rapport «Onderzoek naar een ijkpunt voor het 
Sociaal minimum in Caribisch Nederland)), Het vorige kabinet heeft de 
Tweede Kamer bij brief van 13 juni 2017 en 13 september 20177 ge'infor
meerd over respectievelijk de opzet en de start van het onderzoek. Het 
doel van het onderzoek was om op basis van een pakket van noodzake
lijke kosten (o.a. voor huur, elektriciteit, kleding, boodschappen) tot een 
ijkpunt voor bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland te komen. Naast 
het in kaart brengen van de noodzakelijke kosten, was een belangrijk doel 
om inzicht te krijgen in hoe de inkomens zich verhouden tot deze kosten 
en welke maatregele.n burgers nemen om rond te komen. Deze doelstel
lingen hebben geleid tot de volgende hoofdvragen: 
1. Wat is het sociaal minimum op Bonaire, Sint Eustatius en Saba? 
2. Hoe verhouden de inkomens op de drie eilanden zich tot het vast te 

stelten sociaal minimum? 

Voor het sociaal minimum heeft Regioplan per eiland voor verschillende 
huishoudenssamenstellingen (alteenstaand, paar/gehuwd, huishoudens 
met kinderen etc.) een pakket samengesteld waarin de belangrijkste 
uitgavenposten zijn opgenomen die noodzakelijk en onvermijdbaar zijn. 
Per eiland zijn voor aile noodzakelijke uitgavenposten de maandelijks 
gemiddeld benodigde bedragen bepaald. De samenstelling van het pakket 
en bedragen voor de uitgaven zijn gebaseerd op interviews en een 
enquete onder inwoners van de drie eilanden met een laag inkomen, 
raadpleging van expertgroepen, interviews met experts en eigen 
observaties ter plekke. 

Voor het in kaart brengen van de verhouding van de inkomens op de drie 
eilanden tot het vast te stellen sociaal minimum, heeft Regioplan gebruik 
gemaakt van inkomensstatistieken van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). Aan de hand hiervan is een beeld geschetst van de 
aantallen huishouoens die onder, op, of net boven het gemiddelde 
benodigde inkomen uitkomen. 

De opzet van het onderzoek, invulling van de onderzoeksactiviteiten en de 
onderzoeksresultaten zijn tot stand gekomen in samenspraak met een 
klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van de drie Openbaar 
Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Ministeries van SZ)!IJ en 
BZK. 

Samenvatting uitkomst onderzoek 

Regioplan heeft zoals gezegd onderzocht wat de minimaal noodzakelijke 
kosten van levensonderhoud zijn in Caribisch Nederland. Regioplan heeft 
zich hierbij gericht op Caribisch Nederlanders met een laag inkomen 
(lager dan of rand het wettelijk minimumloon). Omdat de geobserveerde 
uitgaven sterk varieren, hanteert Regioplan voor de verschillende typen 
huishoudens een bandbreedte. 
De ondergrens van de bandbreedte is voor aile typen huishoudens 
vastgesteld op 75 procent van het maandelijks gemiddeld benodigde 
budget. Zodoende wordt rekening worden gehouden met de specifieke 
situatie van het huishouden en de daarbij behorende maandelijkse 
uitgaven. De bandbreedte is bepaald door de spreiding van de uitgaven 
per huishoudtype en het wei of niet voorkomen van bepaalde uitgaven. In 
de gehanteerde spreidi,ngsmaat komen deze twee elementen tot 
uitdrukking. Omdat het onderzoek erop was gericht om de minimaal 

7 Kamerstuk 34 550 IV, nr. 44 
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noodzakelijke kosten van levensonderhoud in kaart te brengen is er geen 
bovengrens bepaald. 

Het uiteenlopen van de maandelijkse uitgaven heeft verschillende 
oorzaken. Zo is er een groot verschil tussen de woonlasten voor bewoners 
van een sociale huurwoning en die van mensen die op de private markt 
huren. Daarnaast hebben niet-werkenden lagere vervoerskosten en geen 
uitgaven aan kinderopv:ang. Budgetten aan de ondergrens bieden 
beperkte ruimte voor uitgaven aan sociale participatie en kinderopvang. 
Regioplan gaat bij de budgetten uit van mensen die zoveel als mogelijk 
zelfstandig kunnen wonen. Tabell in de bijlage van deze brief biedt inzicht 
in de uitkomsten van het rapport van Regioplan. 

Het onderzoek geeft daarnaast een beeld van het aantal huishoudens dat 
moeilijk rond kan komen. Ongeveer een derde van de huishoudens in 
Caribisch Nederland waarvan het inkomen bij het CBS is geregistreerd, 
heeft een besteedbaar inkomen dat op of onder de door Regioplan 
bepaalde ondergrens ligt. lnformele inkomsten worden door het CBS niet 
meegenomen, maar komen wei vaak voor. Uit interviews met Caribisch 
Nederlanders met een laag inkomen bleek dat het merendeel (65 procent) 
bijverdiensten heeft naast het reguliere werk. Door Regioplan waarge
nomen strategieen om op uitgaven te besparen zijn onder meer bij elkaar 
inwonen, uitstellen van betalen van rekeningen, en besparen op (gezonde) 
voeding. Een meerderheid van de respondenten geeft aan soms wei en 
soms niet rond te kunnen komen van het totale huishoudinkomen. 

Het onderzoek laat zien dat een aanzienlijk deel van de mensen in 
Caribisch Nederland moeite heeft om rond te komen. Dit betreft een 
omvangrijke deel van de huishoudens met een laag inkomen. Daarbij is 
het evident dat daarbinnen kwetsbare groepen als alleenstaande 
gepensioneerden, volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en 
{alleenstaande) ouders met kinderen, nog eens extra risico lopen. 

Beleidsinzet 

De duidelijke conclusies uit het onderzoek nopen tot concrete actie. Het 
kabinet zet in op een gelijkwaardig voorzieningenniveau dat past binnen 
de specifieke context van Caribisch Nederland. De uitkomst van het 
onderzoek van Regioplan laat zich niet direct een op een vertalen in een 
sociaal minimum waar uitkeringen en het wettelijk minimumloon aan zijn 
gerelateerd, maar fungeert als een stip op de horizon waar langs concrete 
stappen naar toe moet worden gewerkt. De stip op de horizon is een 
referentiepunt dat bijgesteld kan worden als bepaalde kosten in de 
toekomst hoger of lager worden. 

Het kabinet en de openbare lichamen zijn samen aan zet om de waarge· 
nomen kloof tussen inkomens/uitkeringen en de noodzakelijke kosten van 
levensonderhoud op korte termijn betekenisvol te verkleinen en deze op 
lange termijn te dichten. Aileen door inzet op zowel de inkomens- als de 
kostenkant is het mogelijk om op duurzame wijze de kloof te verkleinen. 
Om aan de genoemde ambitie te kunnen voldoen, stelt het kabinet een 
driesporenaanpak voor. Ten eerste wordt ingezet op een verhoging v.an 
inkomens en uitkeringen gericht op de groepen waar de problematiek het 
grootste is. Ten tweede wordt ingezet op verlaging van de kosten van 
levensonderhoud, !Tiet de nadruk op wonen, nutsvoorzieningen en 
levensmiddelen. Het werken aan de economie en arbeidsmarkt van de 
eilanden speelt daarbij als derde spoor overkoepelend een belangrijke ral. 
Belangrijke uitgangspunten zijn dat werken moet blijven lonen en dat de 
maatregelen passen bij de lokale context en kleine schaal van de eilanden. 
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Daarbij is fasering noodzakelijk, zowel vanwege arbeidsmarkteffecten als 
de verandercapaciteit in de uitvoering. 

Met het pakket aan maatregelen zet het kabinet betekenisvolle stappen. 
Ook de openbare lichamen spelen vanuit hun verantwoordelijkheid voor 
onder meer het armoedebeleid een belangrijke rot om te komen tot 
concrete maatregelen. Ook werkgevers en werknemers kunnen binnen 
hun verantwoordelijkheid stappen zetten. Dit geldt in het bijzonder voor 
Bonaire, waar in tegenstelling tot Sint Eustatius en Saba de loonontwik
keling -en daarmee ook noodgedwongen de ultkerihgen- achterblijven . 

1. lnkomenskant 

Wettelijk minimumloon en uitkeringen 

Het regeerakkoord voorziet in lastenverlichting in Europees Nederland. 
Gelijkwaardigheid impliceert dat ook de inwoners van Caribisch 
Nederland profiteren van deze lastenverlichting. De mogelijkheid in 
Caribisch Nederland te komen tot een verlaging van werkgeverslasten
en daarmee tevens een stijging van het wettelijk minimumloon (WML) en 
de uitkeringen mogelijk te maken- zal bij de augustusbesluitvorming in 
het kabinet worden betrokken. 

Verlagen van de werkgeverspremies maakt het mogelijk om het WML, 
anders dan via de reguliere bijstelling op basis van de prijsontwikkeling, 
extra te verhogen. In geval van verhoging van het WML kunnen ook de 
AOV-, AWW- en onderstandsuitkeringen evenredig worden verhoogd. 
De onderstand is bedoeld om mensen te ondersteunen die (tijdelijk) niet 
in hun onderhoud kunnen voorzlen. Een verhoging van de onderstand 
moet daarom altijd afgewogen worden in een breed afwegingskader. 
Hogere uitkeringen hebben een negatief effect op het arbeidsaanbod. Een 
verdere verhoging van de onderstand bovenop de verhoging van het 
basisbedrag in 2017 moet worden afgewogen ten opzichte van het belang 
dat werken loont en dat geen sprake is van een armoedeval. Ook vindt het 
kabinet het van belang dat mensen er echt op vooruit gaan als ze van de 
onderstand uitstromen naar werk. 

Het basisbedrag van de onderstand bedraagt op dit moment$ 329 per 
maand op Bonaire,$ 420 per maand op Sint Eustatius en $ 392 per maand 
op Saba. Dit is het bedrag dat een inwonende ontvangt. Gezien de hoogte 
van het basisbedrag ten opzichte van de huidige kosten voor levenson
derhoud voor een extra volwassene binnen het huishouden, acht het 
kabinet in samenhang met de recente verhoging van het basisbedrag van 
de onderstand in 2017 een verdergaande verhoging van het basisbedrag 
niet noodzakelijk. 

Tegelijkertijd constateert het kabinet dat de onderstand voor mensen die 
zelfstandig wonen is achtergebleven. Met het oog hierop verhoogt het 
kabinet de onderstand waardoor mensen in de onderstand die zelfstandig 
wonen vanaf 1 januari 2019 uitkomen op minimaal 55 procent van het 
WML. Hierbij zet het kabinet tegelijk in op het verbeteren van de poort
wachtersfunctie en het versterken van de handhaving van arbeidsverplich
tingen. Ook wordt de mogelijkheid om een tegenprestatie in te voeren 
verkend. Daarnaast zet het kabinet in op het verlagen van de kosten voor 
levensonderhoud. In 2020 wordt mede op basis van de volumeontwikke
lingen bezien of een verdere verhoging van onder meer de onderstand 
wenselijk is. Zowel de ontwikkelingen aan de inkomens- als aan de 
kostenkant worden hierbij betrokken. 
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Kinderbijslag 

Gezien de hoogte van de kinderbijslag in verhouding tot de kosten van 
kinderen zoals gerapporteerd in het onderzoek van Regioplan, acht het 
kabinet een verhoging van de kinderbijslag wenselijk. Daarom wordt de 
kinderbijslag op Caribisch Nederland per 1 januari 2019 met 50 procent 
verhoogd naar circa$ 60 per maand (het definitieve bed rag wotdt mede 
aan de hand van de ontwikkeling van het consumentenprijsindexcijfer 
bepaald). Het betreft extra financii'He inzet bovenop de in het Regeerak
koord opgenomen intensivering op de kindregelingen in Europees 
Nederland, waarvan een naar rato deel wordt ingezet voor Caribisch 
Nederland. In 2020 komt daar- eveneens op grand van het Regeerak
koord- circa $ 2,50 per maand bij. Hiermee wordt invulling gegeven het 
verzoek van het lid Ozi.itok (Groenlinks) van 12 juni 20188 om een brief 
over de intensivering van het kabinet op de kinderregelingen in Europees 
Nederland in relatie tot Caribisch Nederland. 

lnkomenspositie a/leenstaande AOV-gerechtigden 

In Caribisch Nederland is er de Wet algemene ouderdomsverzekering 
(AOV) BES als oudedagvoorziening. Vanuit bestuur en samenleving in 
Caribisch Nederland is meermaals aandacht gevraagd voor de inkomens
positie van alleenstaande AOV-gerechtigden. Het rapport van Regioplan 
bevestigt die noodzaak. De uitkering voor alleenstaande AOV-gerech
tigden zonder aanvullend pensioen bedraagt in 2018 per maand $ 593 op 
Bonaire,$ 759 op Sint Eustatius en $ 707 op Saba9 • 

Om de inkomenspositie van alleenstaande AOV-gerechtigden te verbe
teren, wordt voor hen een toeslag ge·introduceerd. De reden voor het 
introduceren van een toeslag is dat een generieke verhoging van het 
niveau van de AOV ook ten goede zou komen aan paren. Dat komt omdat 
de AOV ge'individualiseerd is. Gezien de AOV voor paren ten opzichte van 
de huidige kosten voor levensonderhoud voor paren, acht het kabinet 
voor paren een verderg~ande verhoging niet noodzakelijk. Voor alleen
staande AOV-gerechtigden wordt een toeslag bovenop het AOV-basis 
bed rag ge'introduceerd. Het betreft een betekenisvolle stap waardoor een 
alleenstaande AOV·gerechtigde uitkomt op het WML. Gezien de huidige 
bekendheid met een t0eslagensystematiek in de onderstand, krijgt de 
toeslag voor alleenstaande AOV-gerechtigden vorm binnen de onder
stand. Hierbij wordt rekening gehouden met andere inkomsten. 

Een toeslag voor alleenstaande AOV-gerechtigden vergt een wijziging in 
regelgeving. Ook heeft het gevolgen voor de uitvoering en handhaving. 
Het streven is dat de wijziging indien mogelijk op 1 januari 2020 in 
werking treedt. 

Ziekte en arbeidsongeschiktheid 

Vanuit bestuur en samenleving in Caribisch Nederland is meermaals 
aandacht gevraagd voor de inkomenspositie van duurzaam en volledig 
arbeidsongeschikten. Het rapport van Regioplan bevestigt die noodzaak ih 
die zin, dat de uitkering van deze groep te laag is om van rond ts komen 
en deze personen geen mogelijkheden hebben om bij te verdienen. Het 
kabinet verhoogt daarom per 1 januari 2020 de toeslag in de onderstand 
voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten op Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba waardoor een volledig en duurzaam arbeidsonge-

8 Handelingen II 2017/18, nr. 92, Regaling van werkzaamheden 
9 De AOV wordt dertien keer per jaar uitbetaald, het bedrag van de dertiende maand is niet 

verdisconteerd in de genoemde bedragen. 
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schikte in de onderstand die zelfstandig woont uitkomt op het WML. 
Omdat zowel bij pensioengerechtigden als voor volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikten deelname aan het arbeidsproces niet aan de orde is, 
sluit de onderstanduitkering voor een duurzaam en volledig arbeidsonge
schikte daarmee, net als nu het geval is, aan bij de hoogte van de 
uitkering die alleenstaande AOV-gerechtigden ontvangen. 

Een andere bijzondere aandachtsgroep zijn de zieke werknemers, 
waarvoor de Wet ziekteverzekering !ZVi BES thans in een tot twee jaar 
gemaximeerde loondervingsuitkering voorziet. Het samenstel van 
mogelijke maatregelen gericht op het verbeteren van de inkomenswaar
borgfunctie van deze wet vergt nadere verkenning, die mede is ingegeven 
door de wens om de prikkelwerking (om ziekteverzuim te voorkomen) te 
verbeteren en re-integratie van de zieke werknemer te bevorderen. 

Reikwijdte bijzondere onderstand 

Bijzondere onderstand is een instrument om maatwerk te leveren op het 
punt van het vergoeden van noodzakelijke kosten van bestaan die mensen 
zelf niet kunnen voldoen. De toepassing van de bijzondere onderstand is 
op dit moment beperkt tot mensen met een inkomen tot a an het WML
niveau. De inkomensgrens voor de bijzondl:lre onderstand wordt per 
1 januari 2019 verhoogd naar 120 procent WML, zodat door meer mensen 
een beroep kan worden gedaan op de bijzondere onderstand. De inko
mensgrens kan bijgesteld worden als bepaalde kosten in de toekomst 
hager of lager worden of als bevindingen in de uitvoering daartoe 
aanleiding geven. In 2020 vindt hiertoe een heroverwegingsmoment 
plaats, daarbij wordt ook de armoedeval betrokken. 

Modernisering sociale zekerheidsstelsel 

De socialezekerheidswetgeving in Caribisch Nederland, die goeddeels een 
omzetting is van de oude landsverordeningen van de Nederlandse 
Antillen, is op onderdelen aan modernisering toe. Het kabinet beoogt te 
komen tot toekomstbestendige socialezekerheidswetgeving in Caribisch 
Nederland, die voorziet in een evenwichtig stelsel van aanspraken, 
rechten, plichten en inkomenswaarborgen, dat zowel is afgestemd op de 
specifieke situatie in Caribisch Nederland als op hedendaagse inzichten 
betreffende sociale zekerheid. 

De beoogde modernisering is zowel technisch (zoals met het oog op het 
verbeteren van de uitvoerbaarheid) als inhoudelijk van aard en betreft het 
brede spectrum van de sociale zekerheid. De eerdergenoemde beoogde 
maatregelen in de ZV BES zijn daar onderdeel van. Ook wordt het 
verlofstelsel tegen het Iicht gehouden om de positie van werkenden te 
verbeteren. Bij de AOV BES zal in elk geval de «duurtetoeslag,, (voor 
AOV-gerechtigden op Sint Eustatius en Saba in verband met het pr.ijsver
schil ten opzichte van Bonaire), de partnertoeslag, de pensioengerech
tigde leeftijd en de overlijdensuitkering worden bezien. Bij de uitwerking 
hiervan wordt de consultatieprocedure overeenkomstig de Wet openbare 
lichamen BES gevolgd. 

Ffankerend be/eid: Schu/dhu/pverlening 

Huishoudens met een risico op ar.moede hebben vaker te maken met 
betalingsachterstanden. Betrouwbare statistieken over de aanwezigheid 
van schulden onder Caribisch Nederlanders ontbreken, vooral ook door 
leningen in het informele circuit (o.a. bij familie/vrienden, buurtsuper
markten of andere winkels), maar experts vermoeden dat onder de 
armere huishoudens een groat aandeel met schulden kampt. Zo geeft 
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bijna 40 procent van de door Regioplan geenqueteerde huishoudens aan 
schulden te maken om de eindjes aan elkaar te knopen. Een van de vaak 
benoemde strategieen om rond te komen is het aangaan van schulden. 

In principe zijn burgers zelf verantwoordelijk voor het nakomen van hun 
financiele verplichtingen. Als mensen om wat voor redenen dan ook, toch 
problematische schulde.n krijgen dan is het belangrijk dat zij goed 
geholpen worden. Schuldhulpverlening is ear~ eilandelijke taak. Daarom 
wil het kabinet met de openbare lichamen in het kader van de sociale 
economische agenda afspraken maken over praktische stappen die op 
korte termijn gezet kunnen worden op het gebied van schuldhulpver
lening met aandacht voor preventie zoals financiEHe educatie en budget
beheer. Gezamenlijk worden deze maatregelen uitgewerkt. 

2. Kostenkant 

Sociale woningbouw 

Uit het onderzoek van Regioplan is gebleken dat met name de huurlasten 
met een gemiddelde van $ 550- 600 voor veel huishoudens een grote 
opgave blijken. Daarbij wordt opgemerkt dat de feitelijke maandelijkse 
woonlasten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba sterk uiteenlopen, waarbij 
de woonlasten voor huurders van een sociale huurwoning vele malen 
lager uitvallen dan de woonlasten voor huurders die noodgedwongen zijn 
aangewezen op de private huursector. Om de woonlasten zoveel mogelijk 
te kunnen beperken tot een aanvaardbaar niveau dient op elk van de 
eilanden toegang te bestaan tot voldoende en kwalitatief goede sociale 
woningbouw. 

Op Bonaire staan momenteel 488 sociale huurwoningen die eigendom 
zijn van, en verhuurd worden door, de Fundashon Cas Bonairiano (FCB). 
Met subsidie van het Ministerie van BZK zijn sinds 2011 reeds 76 nieuwe 
sociale huurwoningen· op Bonaire gebouwd, alsmede 25 koopwoningen in 
hetzelfde segment. De grote en dringende maatschappelijke behoefte aa.n 
additionele sociale woningbouw vraagt echter om een meer structurale 
oplossing, waarbij de bouw, het beheer en de exploitatie van 500 nieuw te 
bouwen sociale woningen geborgd is voor de komende jaren. Om 
daaraan te voldoen, is het noodzakelijk om tot een totaalplan te komen 
waar aile betrokken partijen zich aan kunnen committeren. Dit vergt 
tevens dat taken, rollen en verantwoordelijkheden helder belegd zijn en 
dat duidelijke afspraken over de financiering, uitvoering en fasering 
worden vastgelegd. Deze afspraken zullen samen met 'concretisering van 
de in het Regeerakkoord gestelde voorwaarden van goed bestuur en 
financieel beheer onde.rdeel worden van het te sluiten bestuursakkoord 
met Bonaire. lnmiddels is gebleken dat FCB in Staat is om zelf een eerste 
tranche van 76 woningen te bouwen. De voorbereidingsfase van de bouw 
van deze nieuwe tranche woningen stond gapland voor juni 2018 en is al 
begonnen. Zoals toege~egd tijdens het verzamel algemeen overleg 
Koninkrijkrelaties d.d. 17 mei jl. (Kamerstuk 34 775 IV, nr. 43) zal de 
Staatssecretaris van BZK de Tweede Kamer voor het zomerreces nader 
berichten over de voortgang van de gesprekken omtrent de nieuwbouw 
van de overige 424 sociale huurwoningen op Bonaire. 

Op Sint Eustatius staan momenteel circa 100 sociale huurwoningen, 
waarvan er 80 eigendom zijn van het openbaar lichaam. Het dagelijks 
beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door de Statia Housing 
Foundation (SHF) die ook de andere 20 woningen in eigendom heeft. De 
voortgang op het terrein van sociale huisvesting lag sinds eind 2014 stil 
als gevolg van wanbestuur door het openbaar lichaam en ernstig 
verstoorde verhoudingen tussen het bestuurscollege en relevante 
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partners in Europees Nederland. lnmiddels wordt met de komst van de 
regeringscommissaris getracht hernieuwde invulling te geven aan het 
sociaal woningmarktbeleid. Het openbaar lichaam is hierover momenteel 
in gesprek met een Europees Nederlandse corporatie ten behoeve van 
ondersteuning bij de uitdagingen op het terrein van volkshuisvesting. 
Beide partijen werken momenteel de voorwaarden uit op basis waarvan 
die samenwerking verder kan worden vorrngegeven. Onderhoud, 
renovatie en nieuwbouw ten behoeve van de beschikbaarheid van 
voldoende sociale huisvesting maken onderdeel uit van deze gesprekken. 

Op Saba staan momenteel ongeveer 50 sociale huurwoningen. Ongeveer 
30 woningen zijn in eigendom van de Own Your Own Home Foundation 
(OYOHF) en 20 woning.en zijn in bezit van Nederlandse woningcorpoFatie 
Woonlinie. Momenteel werkt Woonlinie aan de bouw van een additionele 
20 sociale huurwoningen op Saba. De Woonvisie Saba CN 2016-2020 
toont dat met de realisatie van deze 20 te bouwen woningen door 
Woonlinie oak op langere termijn zal worden voorzien in voldoende 
sociale woningbouw op het eiland. 

Ver/aging woonlasten 

De huurlasten bij (sociale) huisvesting zijn voor sommige huishoudens 
nog steeds te hoog. In Nederland kennen we in dit geval het systeem van 
huurtoeslag. De huurtoeslag is echter niet van toepassing op Caribisch 
Nederland. De openbare lichamen stellen daarentegen een verhuurders
subsidie.ter beschikking aan de sociale woonstichtingen. Dit betreft een 
vorm van begrotingssteun, welke de sociale verhuurder thans in staat 
stelt om een inkomensafhankelijke (lagere) huur te rekenen aan zijn 
huurder. Aangezien woningmarktbeleid een eilandelijke taak betreft, 
kunnen de openbare lichamen hier oak zelf beleid op voeren. Het huidige 
stelsel voorziet echter niet in een vorm van huurcompensatie voor 
mensen die noodgedwongen aangewezen zijn op de particuliere 
huursector. Wei beschikken de openbare lichamen op grand van de Wet 
Maatregelen Huurwoningmarkt Caribisch Nederland over de mogelijkheid 
tot invoering van een (ver-eenvoudigd) huurpuntenstelsel, waarbij 
woningwaardering plaatsvindt op basis van de kwaliteit in plaats van de 
oorspronkelijke bouwkosten. Hiermee ontstaat oak een vorm van 
huurbescherming. De exacte invulling van het huurpuntenstelsel dient te 
worden vastgesteld bij eilandsverordening door de eilandsraad. Tot op 
heden heeft geen van de open bare lichamen- ondanks intensieve 
ondersteuning door het Ministerie van BZK- de noodzakelijke verorde
ningen door de eilandsraad Iaten vaststellen. De inwerkingtreding van de 
wet is daarom in overleg met de openbare lichamen uitgesteld. Dit neemt 
niet weg dat de open bare lichamen wei de mogelijkheden in handen 
hebben om zelf uitvoering te geven aan een sociaal woningmarktbeleid. 

Gelet op de duidelijk aanwezige tekortkomingen in het huidige stelsel van 
de verhuurdersubsidie, bekijkt de Minister van BZK alternatieve mogelijk· 
heden voor huurcoinpensatie in Caribisch Nederland. Gedacht kan 
worden aan een veree·nvoudigde vorm van huursubsidie, dan wei een 
andere vorm van tegemoetkoming in de huurlasten, zodat ook huurders in 
de particuliere sector met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen 
voor een vorm van huurcompensatie. Daarbij wordt gekeken naar 
verschillende alternatievM, waaronder een inkomensafhankelijke toelage 
of een vaste huurbijdrage. De Minister van BZK zal uw Kamer verder 
informeren zodra duidelijk is wat de (praktische) mogelijkheden precies 
zijn om hier invulling en uitvoering aan te geven. 
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Energie, water en telecom 

Op de eilanden zijn energie, water en telecom altijd kwetsbare voorzie
ningen omdat de kosten relatief hoog zijn, en tegelijk de afhankelijkheid 
groot. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt zich 
ten doel om een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoor
ziening voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba te bewerkstelligel'l . Daartoe is 
de Wet elektriciteit en drinkwater BES ingevoerd die de markt reguleert, 
verantwoordelijkheden legt waar ze moeten zijn, en een transparante 
prijsvorming regelt. Tevehs steunt EZK investeringen in zonne·energie op 
de Bovenwindse eilaAden, mede om de brandstofafhankelijkheid te 
verkleinen en de prijs van elektriciteit te verlagen. Door de tariefsyste
matiek die per 1 af)ril 2018 is ingevoerd op grond van de Wet elektriciteit 
en drinkwater BES (met name het vaste gebruikstarief) is de totale 
energierekening voor verbruikers met een zeer klein verbruik die een 
contract op basis van nabetaling hebben, omhoog gegaan. Om de 
netwerkkosten ook in 2018 vergelijkbaar met die in Europees Nederland te 
maken heeft EZK op 14 maart 2018 een subsidie verstrekt aan Water- en 
Energiebedrijf WEB. Veel huishoudens hebben overigens voor een 
contract met betaling vooraf (pre paid, pagabon) gekozen. Bij een 
dergelijk contract is er geen vast gebruikstarief waardoor de nieuwe 
tariefsystematiek weinig gevolgen heeft. Huishoudens die weinig 
elektriciteit gebruiken en er door de nieuwe systematiek op achteruit 
gaan, kunnen overwegen over te stappen op een dergelijk contract met 
betaling vooraf. Tevens bereidt EZK een wetswijziging voor een tariefsys
tematiek die beter aansluit bij de wensen van Bonaire, voor. Het is hierbij 
ook van belang dat de openbare lichamen hun verantwoordelijkheid 
nemen, bijvoorbeeld door het vaststellen van bovengenoemde eilands
raadverordeningen. 

Een goede drinkwatervoorziening is van groat belang voor de volksge
zondheid, het welzijn en de welvaart van Caribisch Nederland. Voorzie
ningen voor eerste levensbehoeften moeten voor iedereen toegankelijk 
zijn. Door de geringe bevolkingsomvang, het ontbreken van grote 
zoetwatervoorraden, het insulaire karakter en de vergeleken met Europees 
Nederland hoge kosten van de voorziening en lage inkomens is volledige 
dekking van de kosteo van de drinkwatervoorziening op Caribisch 
Nederland niet haalbaar gebleken. Sinds de inwerkingtreding van de Wet 
elektriciteit en drinkwater BES (1 juli 2016) is er sprake van een onvoor
ziene, sterke stijging. van de drinkwatertarieven in Caribisch Nederlan.d. 
Deze sterke prijsstijging. zet de toegankelijkheid van de drinkwatervoor
ziening onder druk, met name voor de kleinverbruikers. Om dit te 
voorkomen stelt de Minister van lnfrastructuur en Waterstaat subsidie 
beschikbaar om de toegankelijkheid van de drinkwaterwatervoorziening 
voor de eerste levensbehoeften van de bevolking in Caribisch Nederland 
zo goed mogelijk te borgen. Voor de toegankelijkheid van de drink\11/ater
voorziening op de lan@e termijn wordt een wetswijziging van de Wet 
elektriciteit en drinkwater voorbereid. 

Op het gebied van telecom is de inzet van EZK het verbeteren van de 
dienstverlening en het verlagen van het kostenniveau. Op dit moment 
wordt gewerkt aan een herziening van de telecomwet- en regelgeving. 
Uitgangspunt is een kad.erwet waarbij in lagere regelgeving onderdelen 
verder kunnen worden uitgewerkt (bijvoorbeeld aangaande het kosten
niveau of de dekking .en capaciteit van netwerken). 
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Kosten van levensmiddelen 

In de kabinetsreactie op het onderzoek naar prijzen van levensmiddelen in 
Caribisch Nederland van 21 september 2017 is geconcludeerd dat het 
grootste deel van de prijs van levensbehoeften wordt bepaald door de 
inkoopwaarde (Kamerstuk 31 568, nr. 193). Een snelle substantii:He 
permanente verlaging van de pdjs voor levensmiddelen lijkt dara ook Riet 
haalbaar. Hoewel men realistisch dient te zijn over de mate waarin de 
maatregelen een impact lilebben op de uiteindelijke consumel'ltenprijs, 
betekent het niet dat·er geen mogelijkheden zijn om de hoge prijzen terug 
te dringen. In de kabinetsreactie zijn diverse vervolgacties aangekondigd 
die de rijksoverheid en de bestuurscolleges zullen oppakken. Naar 
aanleiding van dit rapport is bestuurlijk nog weinig actie ondernomen 
door het openbaar lichaam Bonaire. In het kader van de sociaalecono
mische agenda wil het kabin.et hier opnieuw afspraken over maken. 
Openbaar vervoer is hier onderdeel van. 

Landbouw 

Bijna aile dagelijkse voedingsproducten in Caribisch Nederland worden 
ingevoerd van elders, hetgeen hoge importkosten met zich brengt. Het 
Ministerie van Landbot.~w, Natuur en Voedselkwaliteit wil de eilanden 
helpen de landbeuw- en tuinbouwsector te versterken en de handel in 
agrarische producten te vergemakkelijken. Hierdoor kunnen de eilanden 
op termijn weer f11eer zelfvoorzienend worden. Door eigen productie van 
onder meer groenten en fruit kunnen de extra kosten van import 
voorkomen worden. Het kan ook bijdragen aan het verbeteren van de 
gezondheid van de bevolking en de ontwikkeling van werkgelegenheid. 
De eerste stappen zijn gezet door het opstarten van een (school)kassen
project op Bonaire. Het voornemen bestaat om eenzelfde project op de 
andere eilanden te re·aliseren. Jongeren leren zo zelf groenten en fruit te 
verbouwen. Zo worden de eerste stappen naar een gezonder voedingspa
troon gezet en kan obesitas worden teruggedrongen. Daarnaast is op 
Bonaire in het kader van het Plattelandso.ntwikkelingsprogramma een 
handboek opgesteld waarin kennis over de wijze waarop groenten en fruit 
kunnen worden geteeld wordt overgedragen. Het kabinet heeft de indruk 
dat het bestuurscollege van Bonaire meer kan doen om van deze 
projecten een duurzaam succes te maken en om de eerder aangegeven 
ambities waar te maken. Dit zal dan ook onderdeel zijn van het nog te 
sluiten bestuursakkoord met het bestuurscollege van Bonaire. Met de 
eilandbesturen wordtdaarnaast overleg gevoerd over de wijze waarop 
kennisoverdracht en het opstarten van landbouwbe<lrijven kan worden 
gefaciliteerd. 

Kinderopvang, jeugd en naschoolse opvang 

Kinderopvang is ondersteunend aan de ontwikkeling van het kind en 
draagt tegelijkeFtijd bij aan een veilige opvang van kinderen waardoor 
ouders zonder zorgen in staat zijn om te gaan werken. Ook biedt de 
opvang van kinderen mogelijkheden om de aansluiting met het onderwijs 
goed te Iaten vei'lopen. 

De kosten voor goede kinderopvang zijn hoog en vormen een drempel 
voor ouders om daarvan gebruik te maken. De verantwoordelijkheid voor 
de kinderopvang en het jeugdbeleid ligt op dit moment bij de openbare 
lichamen. Financiering van de kinderopvang vindt nu plaat5 uit de vrije 
uitkering en de integrale middelen. Daarnaast draagt SZW incidenteel bij. 
VWS subsidieert instellingen voor naschoolse opvang en activiteiten. 
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In tegenstelling tot in Europees Nederland draa!!)t de rijksoverheid niet bij 
via een algemeen geldendl:! voorziening aan de kosten van de kinder
opvang van ouders. Eerder heeft SZW toegezegd op basis van beleids- en 
implementatieplannen van de eilanden structurale financiering van de 
kinderopvang te .overwegen. Voorwaarde is dat de kwaliteit van de 
kinderopvang van voldoende niveau is. De afgelopen jaren hebben de 
openbare licharne.n p'lannen uitgewerkt en is een eerste stap gezet om de 
kinderopvang naar een kwalitatief hager niveau te brengen. 

Het kabinet stelt extra middel'en besehikbaar voor een kwaliteitsimpuls in 
Caribisch Nederland. De openbare lichamen zullen samen met SM, OCW 
en VWS een concre~e integrale aanpak uitwerken. Belangrijk onderdeel 
daarvan is een regeling om de financiele to.egankelijkheid van de 
kinderopvang te verbeteren en daarmee de kosten voor de kinderopvang 
voor ouders te verlagen. 

Kansen voor aile kinderen 

Zoals u weet is van de 100 miljoen euro die het kabinet in 2016 structureel 
beschikbaar heeft gesteld voor kinderen die opgroeien in armoede, 1 
miljoen euro bestemd voor kinderen in Caribisch Nederland. Dit geld is 
net als in Europees Nederland bestemd voor concrete voorzieningen in 
natura, zodat deze kinderen mee kunnen dotm op het gebied van cultuur, 
sport, school en sociaal. De middelen komen via de subsidieregeling 
Kansen voor aile kinderen 2017 direct in natura bij de kinderen in armoede 
terecht. Oat betreft kinderen van ouders met een laag inkomen en 
kinderen uit gezinnen meteen laag besteedbaar inkomen, bijvoorbeeld 
door schulden. Vanaf 1 mei tot en met 1!5 mei 2018 hebben maatschappe
lijke organisaties in Caribisch Nederland hun plannen voor het tweede 
tijdvak van de regeling ingediend, bijvoorbeeld voor het beschikbaar 
maken van gezond eten, zwemles of een muziekinstrument voor kinderen 
waarvan de ouders dat niet zelf kunnen betalen. Via deze projecten van 
maatschappelijke o(gailisaties zal het geld rechtstreeks en op korte 
termijn terecht komen bij kinderen die opgroeien in armoede. De 
subsidieregeling wordt in de tweede helft van 2018 tussentijds geeva
lueerd. Hierbij wordt bezien hoe die regaling zich verhoudt tot de 
bestaande infrastructuur op het gebied van armoedebestrijding. Naar 
aanleiding van de evaluatie wordt vastgesteld of, en zo ja op welke wijze, 
de subsidieregel.in(Jvanaf 2019 wordt aangepast. De evaluatie komt tot 
stand in samenspraak met de openbare lichamen. 

3. Werken aan economie en arbeidsmarkt 

Werk draagt bij aan de ~conomische en financiele zelfredzaamheid van 
mensen. Dit vergt stimulering van economie en ondernemerschap en het 
optimaliseren van de werking van de arbeidsmarkt. Verbeteren van de 
arbeidstoeleiding en arbeidsbemiddeling is daarom een belangrijk doel. 
Uitgangspunt van het .beleid is om de kansen op werk voor lokale 
arbeidskrachten te ma)(ir:naliseren. Om dit voor elkaar te kuhn en krijgen 
wordt voor de lange termi.jn ingezet op het bevorderen van ondernemer
schap en economische-ihvesteringen, zodat er meer werkgelegenheid 
ontstaat. 

Versterken ondernemerschap en toeristische sector 

Stimulering van ond~rMmerschap is een eilandelijke taak. Het kabinet wil 
helpen met het creQr::en van goede randvoorw~arden voor economische 
ontwikkeling. Toeflsme is en blijft de leidende economische sector OJ!l de 
meeste eilanden. We willen zorgen dat ondernemers gemakkelijker, {ln 
goed voorbereid een bedrijf kunr\en starten, bijvoorbeeld met hulp van de 
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Kamer van Koophandel («cursus ondernemin9splan») en de regelingen 
voor microkredieten (BMKB, Oredits). De toerismesector op aile drie de 
eilanden wordt door EZKgesteund met het maken van nieuwe strategisch 
plannen. Hierin worden de eilanden als «duurzaam toerisme» bestem
ming gepositioneerd. Hierdoor kan Caribisch Nederland zich (nu al) 
positief onderscheiden ten opzichte van andere bestemmingen in de 
regia. De beleving van de unieke (anderwater) natuur staat hierbij centraal 
alsmede het actief betrekken van de lokale bevolking bij toerismeontwik
keling, geschoeid op lokale tradities en special.iteiten zodat deze econo
misch (meer) kunnen profiteren van de toerismeontwikkeling en groei. Op 
basis van de strategische plannen kan een gerichter marketingbeleid 
worden gevoerd om zo (met name op de bovenwinden na de orkanen van 
2017} de toeristische sector zich verder (duurzaam} te Iaten ontwikkelen en 
herstellen. 

Natuur in stand houden en duurzaam benutten gekoppe/d aan toerisme 
en landbouwpotentieel 

Caribisch Nederland kent een zeer rijke biodiversiteit waaronder 
honderden soorten die wereldwijd aileen op de eilanden van Caribisch 
Nederland voorkomen, en enkele ecosystemen die wereldwijd bedreigd 
zijn. Tegelijkertijd is de economie van de eilanden voor een groat deel 
afhankelijk van de natuur, met name van het koraal, vanwege het 
duiktoerisme. Het natuurbeleidsplan Caribisch Nederland besteedt veel 
aandacht aan de samenhang tussen natuur en landbouw, en natuur en 
toerisme en aan het visserijbeleid in relatie tot behoud van biodiversiteit. 
Daarnaast is voorzien in het beheer van de Sababank en de rest van de 
exclusieve economische zone waarvoor het Rijk verantwoordelijk is, en 
wordt gewerkt aan het nakomen van verplichtingen op grond van de 
internationale verdragen die betrekking hebben op de regia. 

Arbeidsbemiddeling en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

Het kabinet ziet in het rapport van Regioplan de aanmoediging om samen 
met de open bare lichamen meer mensen vanuit een uitkering aan werk te 
helpen en zo een perspectief te bieden op een stabiel en hoger inkom en. 
Dat mensen kunnen terwgvaiiEm op de onderstand als het even tegenzit is 
het idee achter een.sociaal vangnet, maar het kabinet wil ook dat het 
vangnet van de ondersUmd zo veel mogelijk terugveert naar werk. 
Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk om in te zetten op het 
versterken van het economisch potentieel en doorstroom van werknemers 
naar beter betaalcie banen. ' 

Het kabinet ondersteunt daarom de open~are lichamen bij de uitvoering 
van de eilandelijke taak arbeidsbemiddeling. Hiertoe vindt een twinning 
plaats met de gemeente Leiden, zodat de openbare lichamen verder 
geequipeerd worden om mensen aan het werk te helpen en te houden. De 
inzet op arbeidsbemiddeling wordt de komende jaren voortgezet. 

Tewerkstellingsvergunningen 

Aan de aanbodkant van de arbeidsmarkt spelen tewerkstellingsvergun
ningen een rol. Tewerkstell-ingsvergunningen moeten worden aange
vraagd door de werkgever. Hierbij moet een werkgever inspanningen 
verrichten om een arbeidsplaats te vervullen met lokale arbeidskrachten 
die beschikbaar zijn (de zogenaamde eilandtoets). Uit de evaluatie van de 
Wet toelating en uitzetting BES10 is gebleken dat onder de huidige 
omstandigheden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt slecht in beeld zijn 

10 Pro facto: Evaluatie van de Wet toelating en uitzetting BE 
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' 
en er lokaal niet of nauwelijks geschikt personeel beschikbaar is voor de 
openstaande vacatures. In zeer weinig gevallen is het effect van de 
eilandtoets dater alsnog een lokale arbeidskracht wordt gevonden voor 
een vacature. Artikel 5 lid 7 van de Wet arbeid en vreemdelingen BES 
(Wav BES) biedt de mogelijkheid om van de eilandtoets af te zien, indien 
het vanwege het specifieke karakter van de werkzaamheden op voorhand 
duidelijk is dat voor de·desbetreffende arbeidsplaats geen arbeidskrachten 
beschikbaar zijn op de lokale arbeidsmarkt. Voor Saba is dit artikel in die 
zin toegepast dat in plaats van een meldingstermijn van vijf we ken een 
termijn van twee weken wordt gehanteerd voor bepaalde functies. Zolang 
vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt van Caribisch Nederland nog 
slecht in beeld zijn, het aanbod beperkt is en er n0g te weinig concrete en 
aantoonbaar effectieve arbeidsbemiddeling plaatsvindt, biedt het 
betreffende artikel ook mogelijkheden ten aanzien van andere functies 
(ook op Bonaire en Sint Eustatius) waarvoor het lokaal aanbod schaars is. 

De RCN-unit SZW is als verantwoordelijke voor het verstrekken van 
tewerkstellingsvergunnin.gen gevraagd om binnen het huidige beleids
kader invulling te geven aan maatwerk in de uitvoering als het gaat om de 
zogenaamde eilandtoets, zodat aanvragen sneller kunnen worden 
afgehandeld en vacatures sneller kunnen worden vervuld. 

Verbetering arbeidsomstandigheden 

Gezond en veilig werken is van belang om uitval te voorkomen. Dit vergt 
onder andere preventieve maatregelen. De huidige wet- en regelgeving 
op het gebied van de arbeidsomstandigheden in Caribisch Nederland 
verdient aanpassing. Sommige onderwerpen, zoals regelgeving voor het 
veilig verwijderen van asbest zijn nog niet of te beperkt opgenomen in de 
huidige wet- en regelgeving. Daarnaast heeft de lnspectie beperkte 
handhavingsmogelijkheden doordat bijvoorbeeld een systeem van 
bestuurlijke boetes ontbreekt. 

De mogelijkheden voor aanpassing van de wet- en regelgeving op het 
gebied van arbeidsomstandigheden op de eilanden zijn recent onder
zocht. Dit onderzoek is te vinden op de website van kennisplatform Werk 
en lnkomen 11

• Daarnaast heeft de SZW-Inspectie in Caribisch Nederland 
gevraagd om de wet· en regelgeving zo spoedig mogelijk aan te passen 
op in ieder geval de onderdelen asbest, fysieke belasting en duikarbeid. 
Het voornemen is om dewijziging van de wet- en regelgeving in drie 
fasen door te voeren waarbij rekening wordt gehouden,met de lokale 
context en de regels in de praktijk uitvoerbaar zijn. Fase 1 betreft een 
aanpassing van het arbeidsveiligheidsbesluit BES op de onderdelen 
asbest, fysieke belasting en duikarbeid op basis van het eerdergenoemde 
onderzoek. De open bare lichamen en belanghebbende partijen wmden 
uiteraard hierover geconsulteerd. lnvoering van dit onderdeel kan per 
1 juli 2019. Fase 2 betreft modernisering van de wetgeving. Verwachte 
invoeringsdaturn is 1 januari 2021. De laatste en derde fase betreft 
modernisering van het besluit. Met name op. dit onderdeel is het 
belangrijk om aan te sluiten bij de lokale situatie en werkwijze. 

Sociaaleconomische agenda 

Met deze kabinetsreactie is niet alles gezegd in relatie tot bestaansze
kerheid. Mijn ambtsvoorganger heeft een sociaaleconomische agenda 
aangekondigd12

• De sociaaleconomische agenda vloeit voort uit ambte-

'' https:l/www.kennisplatformwerk.eninkomen.nl/documenten/rapporten/2018/06/18/wet-en
regelgeving-arbeidsomstandigheden-in-caribisch-nederland 

12 Kamerstukken 34 550 IV en 34 550 XV, nr. 27 en Kamerstuk 34 550 IV, nr. 39. 
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lijke werkconferenties rond het thema ((bestaanszekerheid~> die eind 2016 
en begin 2017 zijn gehouden. In samenspraak met de partijen op de 
eilanden wordt de agenda uitgewerkt en vervolgens uitgevoerd. 

Vertrekpunt voor de sociaaleconomische agenda is steeds geweest dat 
aileen een integrate benadering van de problematiek voor sociaalecono
mische ontwikkeling kan zorgen. Uitgangspunt is ook dat de agenda niet 
voor elk eiland gelijk h0ett te zijn. De sociaaleconomische agenda is 
daarom overkoepelend voor een aantal gerichte maatregelen op het 
terrein van meerdere departementen, waarbij vanuit een gezamenlijk met 
de openbare lichamen vastgestelde visie, een agenda voor de komende 
periode wordt bepaald, met concreet te behalen resultaten. De onder
havige kabinetsreactie is hierbij een gegeven. Nu deze er ligt, kan het 
proces van de sociaal·economische agenda na het zomerreces worden 
herstart. Concrete afspraken met de openbare lichamen en het concreti
seren van de voorwaarden voor extra investeri.ngen vanuit de rijks
overheid zijn hier onderdeel van. Ook de openbare lichamen zullen vanuit 
hun verantwoordelijkheid moeten bijdragen in het bijzonder aan verlaging 
van de kosten van levensonderhoud en het versterken van het econo
misch potentieel. 

Daarnaast is het wenselijk dater op elk van de eilanden een bij de kleine 
schaal en lokale context passende vaste socfaaleconomische dialoog is, 
om afspraken te maken over lokale thema's van sociaaleconomische aard 
en te werken aan goede arbeidsverhoudingen. Het Rijk ondersteunt lokale 
partners .desgewenst bij het opzetten hiervan. 

Uitvoering en taakverdeling 

In het kader van de in voorbereiding zijnde sociaaleconomische agenda is 
ook het versterken van de samenwerking tussen Rijk en openbate 
lichamen bij de taakuitvoering nadrukkelijk geagendeerd. Met het vanuit 
een loket gezamenlijk uitvoeren van werkzaamheden, om zo de burger 
beter te kunnen bedienen, is op beperkte schaal al ervaring opgedaan. 
Deze ervaringen kunnen worden benut om gezamenlijke uitvoering waar 
mogelijk verder uit te. bouwen. Waar een andere taakverdeling de 
effectiviteit kan bevorderen, kan de taakverdeling worden herzien. BZK zal 
zich blijven inzetten op het versterken van de capaciteit van de openbare 
lichamen en het maken van afspraken met openbare lichamen om tot 
genoemde bestuursakkoorden te komen. 

Het kabinet wijst er verder op dat in het Regeerakkoord in extra middelen 
is voorzien voor taken van de open bare lichamen, onder meer voor 
investeringen in infrastructuur en voor instandhoudingsbudgetten (5 
miljoen euro structureel). Hierbij geldt nadrukkelijk dat het kabinet deze 
investeringen zoals in het Regeerakkoord is aangegeven slechts doet 
onder de voorwaarden dat goed bestuur en financiele verantwoording op 
een afdoende niveau is geborgd. Hierbij is het principe «more for more, 
less for less~> leidend. 

Slotbeschouwing 

Het onderzoek heeft meer inzicht geboden in de verhouding van het 
wettelijk minimumh:>On en de uitkeringen ten opzichte van de kosten van 
levensonderhoud in Caribisch Nederland. De uitkomsten Iaten zien dat 
een aanzienlijk deel .van de huishoudens met een laag inkomen moeite 
heeft om rond te komen. Daarom gaat het kabinet samen met de 
openbare licharnen aan de slag met maatregelen om de levensomstandig
heden in Caribisch Nederland verder te verbeteren. 
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- We verhogen de onderstand waardoor mensen in de onderstand die 
zelfstandig wonen per 1 januari 2019 uitkomen op minimaal 55 procent 
van het WML. 

- We verhogen de kinderbijslag met 50 procent per 1 januari 2019. 
- We introduceren een toeslag voor alleenstaande AOV-gerechtigden 

indian mogelijk per 1 januari 2020. 
- We verhogen de toeslag in de onderstand voor volledig en duurzaam 

arbeidsongeschikten indian mogelijk per 1 januari 2020. 
- We trekken de inkomensgrens voor de bijzondere onderstand tijdelijk 

op naar 120 procent van het wettelijk minimumloon. 
- We helpen met het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van 

kinderopvang. 
- We geven de sociale woningbouw op de eilanden een impuls door het 

introduceren van een vorm van huursubsidie. 
- We stellen subsidie beschikbaar om de toegankelijkheid van de 

drinkwaterwatervoorziening te borgen. Ook ten aanzien van de 
elektriciteitsvoorziening wordt een wetswijziging voorbereid. 

- We herzien de telecomwet- en regelgeving om de dienstverlening te 
verbeteren en het kostenniveau teverlagen. 

- We zetten in op het versterken van ondernemerschap en de toeristi
sche sector. 

- We ondersteunen de openbare lichamen bij het versterken van de 
arbeidsbemiddeling. 

Het verlagen van de werkgeverslasten om daarmee ook het wettelijk 
minimumloon en de uitkeringen te kunnen verhogen, wordt zoals eerder 
genoemd, betrokken bij de augustusbesluitvorming. 

Door het pakket aan maatregelen pakt het kabinet over de valle breedte 
het verbeteren van bestaanszekerheid van inwoners van Caribisch 
Nederland aan. Daarbij is het uitgangspunt dat de maatregelen van het 
kabinet in samenhang met de inspanningen van de openbare lichamen 
worden genomen. Deze synergia Ievert het maximale resultaat op voor de 
inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

Het is van belang om het verbeteren van de situatie in Caribisch 
Nederland permanent op het netvlies te houden. In 2020 zal daarom 
worden bezien hoe·bovengenoemde maatregelen en de inzet van de 
openbare lichamen hebben bijgedragen aan het betekenisvol verkleinen 
van de waargenomen kloof tussen inkomens/uitkeringen en de noodzake
lijke kosten van levensonderhoud en of de stip op de horizon als referen
tiepunt bijgesteld kan worden richting het dichten vah de voornoemde 
kloof. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
T. van Ark 

De Staatssecretaris van Sinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.W. Knops 
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Patagr;ai;Jf .IV · ~·; P~drag.~n;•Regioplan gei·ndex.eerd l)er bestedingscategorie -., ' .. '"' . . . 

• • •.' c,l{,:-t(, ' •. 

. i.nde pri,~f. a,~n :~;~~ ter5~e Kamer van 7 december 2..01827.Js toegezegd om de cijfers uit het 
· onderio.e~: v~ rl '~e~ioplan jaarlijks te indexeren· rnet ee consurlientenprijsindexcijfers·. In de 
.vol.gende dt:ie) t;;~bellen zijn de uitgaven per maand op Bpna-lre, Sint Eustatius en Saba in 2021 
weergeven.b'e''t~d;tagen uit het rapport val'! Regibplan (2018) zijn net als in 2019 en 2020 
,ge"indexeerd met de consumentenprijsindex per bestedingscategorie per eiland. Als door (ingezet) 
bell:!id een kostenverlaging wordt gerealiseerd, zal dit op termijn ook zichtbaar worden in de 
~pnsumentenprljsindexcij.fers per bestedingscategorie. Het is van belang om hierbij op te rnerken 
!dat 'de beoogde koster.~verlagingen niet van vandaag op morgen gerealiseerd zullen zijn, omdat het 
terugbren·gen van de kosten tot een redelijk niveau gepaard gaat met structurale wijzigingen. 
Blj.voorbeeld als het gaat om het verbeteren van de financiele toegankelijkheid van de 
kinderopvang en het terugbrengen van de kosten van wonen. 

·OP aile drie de eilanden is een kostenreductie waarneembaar in de vaste uitgaven voor 2021 ten 
opxichte van .2020. Deze reductie wordt (grotendeels) veroorzaakt door een aantal tijdelijke 
maatregelen di(il het kabinet heeft genomen in d~ yprm van subsidies om de kosten van elektra, 
>telecom en dtiinkwater in verband met COVID-19.~.1! Deze subsidieregelingen zijn tijdelijk van aard·; 
zocj.ra de regelinge11 aflopen, is de verwachting dat waargenomen kosten zich weer zullen herstellen 
tot het r.tulpl:.ll'lt van v66r de maatregelen. · · · 

· · Zoals ·eerder benoemd zijn de bedragen uit het rapport van Regioplan (2018) net als in 2019 en 
~020 ge'inde~eerd .met de consumentenprijsindex per bestedingscategorie per eiland. Zo wordt het 
bedrag VO<;>r wonen ge"indexeerd met het CORSUmentenprijSit:)dexcijfer VOOr de betreffende 
bestedingscategorie, namelijk de categorie 'huisvesting, water en energie'. Vanwege deze 
werkwijze kunnen de ge'indexeerde woonuitgaven in 2021 mogelijkerwijs zijn gedaald ten opzichte 

· y.an 2020, als g,evolg van de kostenreductie dopr de pijdelijke subsidies op elektra en drir'lkwater . . ·· . . '· ., ,. . 

27 Kamer:stul<ken: I, 2018/19, 35000-IV, nr. c 
28 Kamerstukken II, 20i 9/20, '3s420, ·.nr. 25. 



Persoonlijk onv.ermijdbare kosten (o.a. bril} 17 34 17 4 4 4 

School- en studiekost~n 

Schr/ften, penner,, comp.uter 0 0 0 0 6 20 

. Divers~ reserveringsuitgaver:~ (O.iJ. paspoort, speelgoe.d) . 2 4 2 17 17 17 

· Totile .reserv,erlrigsuitg~ven 101 163 71 S4 68 82 
Eten en dri!)li:en 212 404 191 127 106 127 

.· Huish0u.del,ljke uitgaven 

Was- en s~hoonmaakartikelen 8 14 8 6 4 4 

Toilet·· enkeukeopapier 5 10 5 0 3 3 

Gas (voed~elbereidlng) 6 7 1 1 1 1 

Persoer;lijke ver+erging 0 0 0 0 0 0 

. Dlversen (zeep, tandpasta, maandverband etc.) . ., 8 16 8 4 2 2 

Kapper 8 16 8 4 8 8 

Niet vergoede medici}nen/droqisterijartikelen 8 17 8 3 3 3 

Lu/ers 0 0 0 59 0 0 

~inderopvang. 0 0 0 197 79 0 

Totaal tlulsh.oudelljke ultgaven 256 483 229 401 206 149 

Sociale participatie 

Giften voor verjaardagen, feestjes 10 15 5 0 0 0 

Recreatie, u/tgal:m, hobby's (inclusief sport) 5 8 5 0 0 0 

laarli}k$e reis van het eiland (bezoek familie) 32 64 32 16 32 32 

T.otale ultgaven aali soc.lale partlclpatie 47 87 42 16 32 32 

Totale k~st~r{V,oor levensonderhoud 1.363 1.865 527 567 391 347 
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Rijksdienst Caribisch Nederland 
RCN-Unir Saciale Zakenen.Werkgelegenlleid 

lndexering minimumlonen en maximumdaglonen Wet Ziekteverzekering 
BES ao:n van ·Ministerje Sociale zaken en Werkgelegenheid voor Saba, Sint 
Eustatius en Bonciire. 
(De bedrage.n in.de Staatscourant zijn leidend.) 

Minimumloon 2021 

Bonaire Sint Eustatius Saba 

lndexeringspercent<Jge o,o% o,o% o,o% 

Minimumloon Carlbis(h Nederland 
Bedragen·per uur(USD) % ~020 ~0~1 ~0~0 20~1 ~0~0 ~0~1 

2.1 jaar en ouder 100% 5.48 5.48 6,63 6,63 6,54 6.54 
·- --

20 jaar go% 4.94 4.94 5.97 5.97 5,88 s.8s 
---

19jaar 85°/o 4.66 4.66 s.64 s.64 5,56 5.56 

1 Bja~r 75% 4,11 4.11 4.97 4.97 4.90 4.90 

17/16'jaa( 65% 3.56 3.56 4.31 4.31 4.25 4.25 

Maximum dagloon 2021 (Wetziekteverzekering BES) 

Bonaire Sint Eustatius Saba 

lndexeringspercentage o,o% o,o% o,o% 

Maximum dagloon 
Bedragen perdag (USD) 20Z.O 2.02.1 2.02.0 2.021 2.020 2.02.1 

s -daag~ewerkweek en korter 146.t:l4 146.44 177,11 177,11 174·57 174·57 

6-daagse werkweek 122,03 122,03 147.59 147.59 145.48 145.48 

"' 

Premiepercentages zorgverzekering en werknemersverzekeringen 2021 

Premieper(~i)tages 2020 2¢21 

Zo.rg 11,7% 11 ,7% 

~V-prem ie 1,3°/o 1,3% 

· ov-preiilie 0,3°/o 0,30/o 
-'--·- --· 

Cessantia~premie 0,1% 0,1% 
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Michi~l, Bijkerk 

Froin: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Sabj~: 

.· 

Geachte heer Bijkerk, 

Eric Brakke < Eric.Brakke@rijksdienstCN.com> 
Thursday, May 20, 2021 7:40AM 
Michie! Bijkerk {abogado.bijkerk@gmail.com) 
Zylvia Cecilia 

Uw vragen inzake de AOV 

Naar aanleldlng van uw mail van 18 mei 2021 en na consultatie van mijn opdrachtgever, het 
departement van SZW, geef ik u graag een naderereactie op de twee punten die u heeft voorgelegd. 

Het e·~rste punt betr.eft uw verzoek om de inkomensvrijlating in de onderstand voor personen vanaf 65 
jaar toE! te passen zonder bovengrens. 

Uw verzoek betreft een afwijking van artikel 19 Besluit onderstand BES, hetgeen niet aan mij als 
uitvoerd·er is om hierover de beslissen. De RCN-unit szw is gehouden het wettelijk kader toe te 
passen, in dit geval het Besluit onderstand BES. Het hanteren van een bovengrens voor de 
inkomensvrijlating heeft ook voor persorien vanaf 65 jaar een functie. De Nota van Toelichting bij de 
wijziging van Stb. 2020, 370 is duidelijk over de intentie van de wetgever: "In de kabinetsreactie 
onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland is per 1 januari 2020 een toeslag 
aangekqndigd om de inkomenspositie van alleenstaande AOV-gerechtigden te verbeteren. Om ervoor 
te zorgen dat de toesl'ag ten goede komt aan de ACV-gerechtigden die inkomensondersteuning het 
meest nodi.g hebben, is gekozen voor een toeslag v_ Ia de onderstand. In het systeem in de ond~tand 
wordt rekening gehouqen met de leefsituatie en het inkomen en vermogen van de betrokkene.{Met de 

. toeslag komenjtlleenstaande AOV-gerechtigden op m~andbasis uit op het niveau van het wettelijk 
m.inirnumloon,WHet zonder bovengrens toepassen van de lnkomensvrijlating is dus zowel in strijd met 
de tekst vah het Besluit onderstand BES als met de bedoeling van de wetgever. 

Het tweede punt betreft de beperking in het reizen bl,liten CN van AOV-gerechtigden met een toeslag in 
de onderstand. Oak hl.er zie ik geen grand om af te wijken van de staande beleidslijn, zeals vastgelegd 
in artike'l7, derde lid, Besluit onderstand BES. Indien de AOV-gerechtigde Ianger dan 13 weken 

. (abusl·eveBjk Is eerder gesproken over 12 weken) buiten CN verblijft, is er aanleiding om te _ 
veronderstellen dat deze persoon de binding met de woonplaats heeft verloren, waardoor de aanspraak 
op de AOV-:-toeslag via. de onderstand komt te vervallen. Ik wijs er bovendien op dat AOV-gerechtigden 
die bUit.~m CN wonen in ·geen geval recht hebben op de toeslag onderstand. Indien de inwoner van CN 
die AOV·toeslag ontvangt Ianger dan 13 weken buiten CN verblijft, ligt een behandeling gelijk aan die. •· 
van de In het buitenland woonachtige AOV-gerechtigde in de rede. 

'· ·~ \ 

Op beid'e punten Is de uitvoering mijns inzierls in overeenstemming ~et de b~doeling van de wetgever, \
1
' 

hetgeen vaA die zlj~e ook is bevestigd, en ik zie dan pok geen aanle1ding om m te gaan op uw verzoek • 
om de f{uidlge werkwljze aan te passen of een 'test case' op te zetten. ~--· 

Vriendelijke groat, Saludo kordial, Best regards, 

mr. E (Eric) Brakke ' 
Hoofd RCKl•unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

ii1;k~di~·~$t. c~ribi~~t.· :N~d~~i~·~'d .. · · .. .. · .. · · .. · ...... · 
Soclale Zaken en Werkgelegenheid 
Centrumgebled-'Kralel'ldljk z/n· l Bonaire 1 Caribisch Nederland 

• 0 0 0 0 .. 0 0 -, 0 I I 0 o 0 0" o 0 0 0 0 o o 0 0 o 0 o, f 0 ° O O O 0 O 0 O O .... O O ' · ' O O ~ O O t O O O 0 .. O O O O 0 O O 
0 0 

O O 
0 0 0 0 

T ( +599)11SS842 
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From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Suhjeq: 

Geachte, heer Bijkerk, 

Eric Brakke < Eric.Brakke@rijksdienstCN~com> 
Thursday, May 20,2021 7:40AM 
Michie! Bijkerk (abogado.bijk~rk@gtnail.com) 
Zylvia Cecilia 
Uw vragen inzake de AOV 

Naar.ae~tl'leiding van uw mail van 18 mei 2021 en na consultatie van mijn opdrachtgever, het 
departement van SZW, geef ik u graag een naderereactie op de twee punten die u heeft voorgelegd. 

Het e~rste punt betreft uw verzoek om de inkomensvrijlating in de onderstand voor personen vanaf 65 
jaar toe· te passen zonder bovengrens. 

Uw.verzoek betreft een afwijking van artikel 19 Besluit onderstand BES, hetgeen niet aan mij als 
uitvoerder is om hierover de beslissen. De RCN-unit SZW is gehouden het wettelijk kader toe te 
passen, in dit geval het Besluit onderstand BES. Het hanteren van een bovengrens voor de 
inkomensvrijlating heeft ook voor personEm vanaf 65 jaar een functie. De Nota van Toelichting bij de 
wijzigiAg van Stb. 2020, 370 is duidelijk over de intentie van de wetgever: "In de kabinetsreactie 
onderzoek ljkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland is per 1 januari 2020 een toeslag 
aang:ek0nd'lgd ·om de inkomenspositie van alleenstaande AOV-gerechtigden te verbeteren. Om ervoor 
te zorgen dat de toeslag ten goede komt aan de AOV-gerechtigden die inkomensondersteuning het 
meest nodig hebben, is gekozen voor een toeslag via de onderstand. In het systeem in de ondeq;tand 
w_ordt rekenirig gehouden met de leefsituatie en het inkomen en vermogen van de betrokkene.\ IV!et de 

. toeslag kom~n ~lleenstaande AOV-gerechtigden op inaandbasls uit op het niveau van het wettelijk 
minlmumlool'): .~l: Het zonder bovengrens toepassen van de inkomensvrijlating is dus zowel in strijd met 
de tekst van het Besluit onderstand BES als met de bedoeling van de wetgever. 

Het tweede punt betreft de beperking in het reizen buiten CN van AOV-gerechtigden met een toeslag in 
de onderstand. Ook hier zie ik geen grond om af te wijken van de staande beleidslijn, zoals vastgelegd 
i'n arti'kel 7, derde lid, Besluit onderstand BES. Indien de AOV-gerechtigde lan.ger. dan 13 weken 

. (abuslevelljk is eerder gesproken over 12 weken) buiten CN verblljft, is er aanleiding om te . 
verondersteHen dat de:z:e persoon de binding met de woonplaats heeft verloren, waardoor de aanspraak 
op de AOV-toeslag via de onderstand komt te vervallen. Ik wijs er bovendien op dat AOV-gerechtigden 
die buiten CN wonen in geen geval recht hebben op de toeslag onderstand. Indien de inwoner van CN 
die AOV~toeslag ontvangt .Ianger dan 13 we ken buiten CN verblijft, ligt een behandeling gelijk aan die· ~ 
van de in het buitenland woonachtige AOV-gerechtigde in de rede. 

Op beide<pu.nten is de uitvoering mijns l.nziens in .ov .. ere.enstemming ':'~~..,ge ~idoeJing van~-~ wet9eyer.i\~ ~ 
hetgeen van die zijde ook is bevestigd, en ik zie dan o~.~~.!:'-~<2!9mg ___ Q~I~ fe ga~ uw ~~~tt 
om de ·hUidlge werkwJi.ze aan te passen oTeen 'teSfC'ase' op te zetten. 
~~-~--~-~..:c:;;.,._......___.,_."'--~~~""\_/~'l.--"' . 

Greet, 

Eric Brakke. 

Vriendelijke groet, Saluda kordial, .Best regards, 

mr. E (EI'id) B'rakke 
Hoofd RCN·unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
.... .. .... .. ... ... ......... ... ...... ...... .. .... ............. .. ........... 
Rijksdienst Caribisch Nederland 
Sociale Zakeli\,en W.erkgelegenheid 
Centrumgebied Kralendijk z/n 1 Bonaire I Caribisch Nederland 
•••••••• ••••• ~ •• • • ••••••••• 0 .................. 0 ••••••••••••••••••••••••• 0 ' 

T (+59~)71'58~42 
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Statement Closing Date 
CUstomer ID 

22/09121 
603153 

MR. ELBERT P. MBltCERA 

Branch 
Currency ..•.• 
Type •••••• . •• 
Account number 

Bonaire 
UNITED STATES DOI.LAR 
savings Accounts 
6~315.3/600/003/600/02 

Date Value Date Description Debit 

01/~/21 01/06/21 

04/06/21 04/06/21 

11/06/21 11/06/21 

ll/ 06/21 11/06/21 

11/06/21 ll/06/21 
11/06/21 11/06/21 
11/06/21 ll/06/21 

25/06/21 25/06/21 

25/06/21 25/06/21 

25/06/21 25/06/21 

25/06/21 25/06/21 
25/06/21 25/o6/2l 
25/06/21 25/06/21 

Bal;mce Forward 
BOO~ SVB CUlt 
BOO : "SVB CUlt 
Ul": PBRIODB:2.021.06 
Cuh Withdrawal 225.56 
MBRCERA, BLBERT PEDRO 
ID#:1952.1~.23.60 BXP:lO JUL 2023 
INCOMING TFR. //0 
06175118 ~ 

RI~D.IBNS'l' CAlUBI RIJKSDIBNST CARIBI 
2'021'06'10 
I-FO~lmLFOlt, SUHANY 159.55 
THALiA CANDELARIA 
IFO:MELFOR, SUHANY 
Transfer Fee 
Bestedingsb.elasting 

THALU. CANDELARIA 
1.40 

.08 
100.56 cash Withcirawal 

MBRCERA, ELBERT PEDRO 
ID#:1952.10.23.60 BXP:30 JUL 2023 
INCOMING 'l'FR. I I 0 
06198718 
RIJKSDIBNST CARIBI RIJKSDIENST CARIBI 
20210624 
INCOMING TFR. 
os19ss23 

//0 

RIJKSDIBNS'l' CARIBI RIJKSDIENST CARIB! 
20210'624 
IFO:MBLpOR, SUHANY 
~ CAND!!LARIA 
I¥0 :.MBL!i'Oit, SUHANY 
Transfer Fee 
B'eseeding~l;>elasting 
cash Withdrawal 

100 .oo 

THALIA CANDBLAluA 
1.<40 

.08 
350.56 

credit Balance 

145.95 
232 . 07 378.02 

15:2.46 

202.00 354.46 

PERIODIBltl! ONDERSTAN 

194.91 

193.51 
193.43 

92.87 

280.00 372.87 

PERIODIBKB AOV 

202.00 574.87 

PER~DIBKB ONDERSTAN 

474.87 

413.47 
473.39 
122.83 

- ------ --------- ----------- -- --- ~----------------~ -----------------------------------Bal.an·ce Forward 122.83 

------------·-----------------------------------------------------------------~------
Mail to ·: · 

•· I!~I!R'l' p . MERCBAA 
UYA WACHI 3 
pA'LENi?IJK 
<:ARIB'B.~ NETHElU>AN1)S 

~ 
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.··· . Aan: Alejand'ro O,gahdo Liranzo en Ramirez Aponte Gloria 
. Kay~ Esthenz 
AI bier 

Onderwerp: Beeindiging algemene onderstand 

Geachte heer Ogando Liranzo en mevrouw Ramirez Aponte, 

In de· brief van 04 september 2015 is aan u meegedeeld datu een algemene onderstand uitkering 
oiltvangt van Unit Sociale Zaken ·en Werkgelegenheid van de Rijksdienst Caribisch Nederland. 

Aan u is een onderstandsuitkering toegekend onder o.a. de volgende voorwaarde. 

L! bent verplicht gevraagd en ongevraagd aile gegevens te verstrekken die van belang zijn voor het 
bepalen van het rel':ht op en de hoogte van de algemene onderstand. De onderstand kan worden 
beeindigd indien u geen of onjuiste informatie verstrekt. 

,tJ 

Uit onderzo~k is g!i!bleken dat de heer Ogando Liranzo met ingang van januari 2017 in dienst is bij 
B.onaire Safe Security B.V., dit is niet a an ons gemeld. Er is uw medewerking gevraagd in verb and met 

Rljksdlenst Carlblsch Nederland 
Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) 

Afdellng Onderstand Bonaire 
SVB-gebouw Centrumgebied Z/n 
P.O. Box 357 
www.rijksdjenstcn .co.m 

Afdellng Onderstand St. eustatlus 
Cottage Road z/n 
www.rliksdjenstcn .com 

Afdellng Onderstand Saba 
Cap. Matthew Levenstone Street z/n, The 
Bottom (above the tax office) 
www.riiksdienstcn.com 

Hoofd szw 
mr. E. Brakke 

Contactgegevens 
T + (599) 715 8888 Bonaire 
T + (599) 318 3370 St. Eustatius 
T + (599) 416 3934 Saba 

het vaststellen van uw schuld in verband met teveel ontvangen onderstand wegens de verzwegen 
-iii'R6rri5ten. Er is··e·en· ifriefnaar 'ifverstuurcrmel·herverzoek-om~~rnti:n:onenwat ov:.r inkomen is --~~~~~r~~487 
geweest. Dit heeft u niet gedaan. Uit onderzoek via de Belastingdienst Caribisch Nederland is 
uitgekomen datu sinds 01 januari 2017 geen recht heeft op onderstand. 

· Hierdoor heb ik besloten uw algemene onderstand uitkering met ingang van 01 januari 20<17 te 
beeindigen op grond van artikel 6 lid 1, artikel18 lid 1, artikel19 lid 1 en artikel3o lid 1 van het Besluit 
Onderstane! BES. 

Omdat het u bekend had moeten zijn datu uw inkomsten moest mel den bij de Unit heb ik besloten 
de a an u toegekende onde~stand terug te vorderen op grand van artikel 33 lid 1 sub a van het Besluit 
Ondecstand BES. Het betreft de onderstand ontvangen over de periode van 01 januari 2017 tot en 
met 66 september 2019,, te wet en een be drag van $8586,78. 

lk verzoek u om bimnen 14 dagen na omvangst van deze brief bijgevoegd formulier in te vullen, te 
· ondertekenen en metgevraagde bewijsstukken in te leveren bij de RCN-Unit SZW. 
Vborde goede Circle .wijs ik u erop dat ik bij gebr~k a an medewerking uwerzijds zal overgaan tot 
maanregelen CiJm;be'sla~i:te I egg en 0p uw lopende inkomsten en/of uw bankrekening en voorts dat de 
sch ~'ld .za l worderi i'fugehouden op elke uitkering waarop u in de toekomst recht mocht gaan krijgen 
vanuit de l:mit. · · 

De M·iAisterv n So · le Zaken en Werkgelegenheid, 

Gelie~e u gbede not<3 te nem'en van de bepal inge·n uit de Wet Administratieve Rechtspraak BES die op 
de volge8de achterzijd·e v;,~n deze kennisgeving staan. 

Datum 

JUL 1 S 2020 

.· 
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Hoofdstuk 16 269 

dit leerstuk moet worden toegepast b:ij. regelingen die in de toekomst de basis zul
len zijn voor een appellabel uitvoeringsbesl'uit. Sormnigen benaderen dit vraag
stuk formeel door te stellen dat 'vorderingen' of 'geschillen' inzake onrechtmati
ge wetgeving nog niet aan de bestuursrecl<iter zijn opgedragen, zodat de burger 
voor dit type geschil altijd ontvankelijk is bij de burgerlijke rechter. Anderen bena
deren het vraagstuk materieel, door te stellen dat de burger met dezelfde vorde
ring naar de bestuursrechter kan, zodra het belang dat in de verdrukking dreigt te 
kmnen.ook door de bestuursrechter effectief beschermd kan worden. Ik sluit mij 
bij de materiele benadering aan, omdat die mij realistischer voorkomt in het licht 
van de vele jurisprudent~aarin de Hoge Raad het belang van specialisatie en 
rechtseenheid benadrukt.WVan een burger die de onverbindendheid van een rege
ling ook bij de gespecialiseerde bestuw:,srechter kan opwerpen, mag in beginsel 
gevraagd worden deze weg te volgen. Wei blijft de effectiviteit van de rechtsbe
schetming van de burger voorop staan.f:Niet-ontvankelijkverklaring van de eiser·:z: 
geschiedt uitsluitend, als diens mogelijkheden voor rechtsbescherming daardoor z 
voor hem niet extra riskant of gekunsteld wordeqJ ~ 

Hoofdstuk 4 behandelt de toepassing van materieel burgerlijk recht op onrecht
mat~ge wetgeving. Vorderingen inzake onrechtmatige wetgeving worden voorna
melijk gevoerd op basis van art. 6:162 BW en een enkele keer op basis van art. 
6:203 BW Vorderingen uit onverschuldigde betaling leiden niet tot lastige vragen. 
Het leeuwendeel van hoofdstuk 4 gaat daarom over de onrechtmatige daad. Het 
hoofdstuk volgt het beslisscherna van de onrechtmatige daad. 

Q'p het punt van de onrechtmatigheid geldt sinds Pocketbooks If, dat bet onrecht
:pllatige--daadsrecht integraal van toepassing is op de uitoefening van de wetgeven
de fuUctie door de overheid.1 Onverbindendheid van een regeling is bet gevolg van 
de schending van een hogere rechts.norm . . Die nonnschending Ievert altijd een 
onr(lchtmatige daad op. Ik betoog, dat het past in de lijn van de jurisprudentie van 
de.Hoge Raad, de tniskenning van een h,ogere regel bij het schrijven, indienen of 
publiceren van een ontwerp-regeling pas aan te merken als een onrechtmatige 
daad: op het moment dat de regeling definitief wordt uitgevaardigd. Uitsluitend de 
seh~nding van een specifieke rechtsplicht die voorafgaartd aan uitvaardiging al 
golc:l· re.genover een specifieke burger, kan tot de condusie leiden dat reeds tijdens 
bet wet.gevingsproces onrechtmatig is gebandeld. Bepleit is, dat voor de overheid 
een techtsplicbt tot intrekking ontstaat, als een aanvankelijk juiste regeling in 
strijd kom.t met een latere, hogere rege~ing. Niet-intrekken kan een tot schadever~ 
goedil!g verplichtende onrechttnatige ~d opleveren. Ook bet verzak:en een 
rechtsplicht totregelstelling is een oureclitrpatige daad. 

Enkele aute.pFS· onderschrijven de a.uto:tnatische .koppeling tussen onrechtma
·wgheid en onvet:bindendh.eid niet. Hun bentidering komt erop neer, dat de onrecht

·~ riiatigheid nauwer wordt verbonden met het concrete belang dat wordt geschon
cJe:g, 

I H~ 24iJiwl,)ari 1969, NJ 1969,316 (P<~cketbookslJ). 
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From: 
.sent: 
To: 
C:c:;: 
·subjeCltt 

. · 

· Geachte mv. Cecilia, 

Dankvoor .uw antwoord. 

Michie! Bijkerk <abogado.bijkerk@gmail.com> 
Tuesday, May 18, 2021 2:14PM 
'Zylvia Cecilia' 
'Eric Brakke' 
RE: Twee vragen t.a.v. toepassing art. 19 Beslu.it onderstand BES e.a . 

Maar eigenlijk heeft u niet geantwoord. 
Onze·vf!agen k.omen erop neer om na te gaan 
of s'iW geen ongelijkheid ziet en of szw bereid 

· is mee· t·e werken aan een test case. 

Als SZW dat men de wet moet naleven, dan 
hebben wij daar begrip voor. Maar soms zijn er 
situaties waar de wet op zlch correct wordt uitgevoerd, 
maar toch onbevredigende resultaten oplevert. 

Daar .kan dan misschien wat a an gedaan worden 
als szw be reid is mee te werken a an een test case. 

Oat was onze essenti.i.He vraag. 
Is het niet wat overdreven om van 65-plussers 
te verlangen datziJ.Piet mogen bijverdienen boven 
het rn.inimumloon, terwijl A OV-ers mogen bijverdienen 
zovee.l ~ijn will en? .Oeze 65+ onderstanders zijn eigenlijk 
gepetisi:oneerden; r:naar hebben ongelijk recht om bij 
te verdh:!nen ioveel zij will en. 

Voor de verplichting om toestemming te vragen om 
te reizen geldt .een vergelijkbare argumentatie. 

Is SZW bereid mee te worden om hier verandering in 
a~n te brettgen mie::l.ctels een test case? 
Is .oak· minder. cont~ole-werk voor SZW. 

Gaarne nogmaals uw aandacht. 
Bij voorbaat.dank. 

HoogaQhtend, 
mr. M. Bijkerk 
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' Micbi~l . B,jjkerk 

Fro~!~.: 
Sent:. 
To: 

. subJ~ct: 

. · 
Geacl:lte heer Bijkerk, 

Zylvia Cecilia <Zylvia.Cecilia@rijksdienstCN.com> 
Tuesday, May 18, 2021 8:11 AM 
'MiChie! Bijkerk'; Erk Brakke 
RE: Twee vragen t.a.v. teepassing art. 19 Besluit onderstand BES e.a . 

Hler volgt de antwoorden op uw vragen. 

1. Een persoon die een verkorte AOV heeft, vraagt onderstand aan omdat de AOV niet toereikend is. lndien 
deze AOV-er wilt gaan werken en verdient voldoende, dan heeft deze AOV-er geen onderstand meer nodig . 

. Hij mag danverdienen zoveel hij kan zonder problemen . 
. 2: Voor een AOV-er die onderstand ontvangt is er inderdaad verplicht te melden wanneer hij met vakantie 

gaat. Een AOV-er mag maximaal12 weken in het buitenland verblijven met behoud van zijn recht op 
onderstand. Een verblijf Ianger dan 12 weken wordt gezien als verplaatsing van het hoofdverblijf. Dat 
betekent dat wij aannemen dat deze persoon niet meer op Bonaire woont en verliest hij zijn recht op 
onderstand. · 

lk hoop hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord. 

Vriendelij.ke groet, Saludo kordial, Kind regards, 

Zylvia M.M. Cecilia-Wolff 
Jutidisch me.dewerker RCN-Unit SZW 

V«Jn: Michie! Bijkerk [mailto:abogado.bijkerk@gmail.com] 
. Verzonden: maandag17 mei 2021 7:05 
Aan: Eric Brakke; Zylvia Cecilia 
Ortdeoverp: Twee vr~gen t.a.v .. toepassing art. 19 Besluit onderstand BES e.a. 

Geacht~ heer Brakke en/of mv. Clcilia, 

Er zijfl verscheidene personen die reeds ouder zijn dan 65 jaar' 
en ·sl.~chts een.,gedee'itelijke .AOV•uitkering ontvangen. 
Om hen' tegemoet te rtomen, ·krijgen ze dan een extra onderstand-uitkering. 

· Maar de AOV plus de onderstand samen zijn niet toereikend. 
Dit-h,oe~ -niet te ve.~baze.n als wij slechts uitgaan vaA het ijkpunt 
dat $.1,:24~.- per ·maand bedraagt. 

SommlsE! van deze·111ensen willen dus nog wei wat_bijverdienen en zijn 
daar'OQ(< nog toe 'in staat. Sommigen kunnen of wlllen dat niet. 
De e~r$te vraag gaat·niet over·de laatste categorie. 

De eerste vraag gaat uitsluitend over hen die hE!t wei kunnen en ook nog willen. 
Deze:men$en word~n· echter·hieritan weerhoud~Jil omdat 
men al galolw bove.n de grens van het minlrnumloon ul~komt. 

,. 

Is het niet redelijker om op.zijn minst ult te gaan van het ljkpunt 



PtooL(T0 
k (Z 6 - -/-~VO-EJd 



.· 

Raad 'vtlOr Rechtsbijstand 

Formuller recht gevende op kosteloze rechtskundige bljstand 

Nummer BONKRB 2021- 073 

Op grond van de artikelen 2, 2a, 3, 4, 6a, 6 ben 6 c van de Wet kosteloze 
rechtskundige bijstand BES heeft de Minister van Veiligheid en Justitie 

naar aanleiding van de aanvraag tot verlening van een kaart rechtgevende 

op kosteloze rechtskundige bijstand, door 

Naam 

Geboortedatu m 

Geboorteplaats 

Nationalltelt 

Ad res 

Telefoon 

Te geven door 

Soort Zaak 

Elbert Pedro Mercera 

23-10-1952 

Cura.;:ao 

Nederlands 

K.aya Kapachi 3 

mr. Michie! Bijkerk 

Civiel Overig Geschil uitkering onderstand 

besloten de gevraagde voorziening toe te kennen. 

De Minister van Veiligheid en justitie, 

Nam.ens deze, 

Jan Schilder 

Raad voor Rechtsbijstand 

Datum: 04-06-2021 




