
Rijksdienst Caribisch Nederland 
RCN-Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Aan: W.B. Emers 

Ad res: Kam inda Jato Baco 25 
Bonaire C.N. 

Onderwerp: Afwijzing Bijzondere onderstand 

Geachte meneer Emers, 

In de mail van 9 maart 2022 van mr. M. Bijkerk heeft u gevraagd om bijzondere onderstand in de 

vorm van een renteloze lening voor het afbouwen van uw waning. Op 14-3-2022 heeft u deze 

aanvraag voor bijzondere onderstand persoonl ijk ingediend. 

Uit het door de Socia\e Zaken en Werkgelegenhe id uitgevoerde onderzoek is geb\eken dat het, bij uw 

aanvraag voor bijzondere onderstan d, niet gaat om bi jzondere omstandigheden die voortvloeien uit 
noodzake\ ijke kosten van bestaan, zoals genoemd in artike\20 lid 1 Beslu it Onderstand BES. 
Daarna<3st·karr·er geen geslaagd-beroep worden"gedaan op-artikEilO 3eslurt: Onderstand fJ'ES; nrndC! 

de aanvraag geen dringende reden betreft. 

In verband hiermee heb ik bes\oten uw aanvraag voor bijzondere onderstand af te wi jzen. 

De Minister van Socia \e Za 'n en Werkge\egenheid, 
;1 

namens dez!:, j- --. 

f c-
1-,-
/ . 

Gelieve u goede notate nemen van de bepa\ingen uit de Wet Administratieve Rechtspraak BES die op 

de vo \gende b\adzijde van deze kennisgeving staan. 

Rijksdienst Caribisch Nederland 
Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) 

Afdeling Onderstand Bonaire 
SVB-gebouw Centrumgebied z/n 
P.O. Box 357 
www.rijksdienstcn.com 

Afdeling Onderstand St. Eustatius 
Cottage Road z/n 
www .rijksdienstcn.com 

Afdeling Onderstand Saba 
Cap. Matthew Levenstone Street z/ n, The 
Bottom (above the tax office) 
www . rij ksd ienstcn. com 

Hoofd szw 
mr. E. Brakke 

Contactgegevens 
T + (599) 715 8876 Bonaire 
T + (599) 318 3370 St. Eustatius 
T + (599) 416 3934 Saba 

Kenmerk 
RC~if"iir : 22-110 

Datum 

APR 0 4 2022 
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Ons onderzoek Ievert het onderstaande totaalplaatje voor Bonaire op. De bedragen betreffen gemid
delde uitgaven per maand, per type huishouden. De ondergrens van de bandbreedte gaat uit van 75 
procent van deze bedragen. We maken in tabel 3.1 tevens onderscheid naar de gemiddelde uitgaven 
door niet-werkenden, die lagere uitgaven hebben aan vervoer, kinderopvang en naschoolse opvang. 

- "Y()()_~(Ji~~~"~~ - ... - - -- - .... 
...... ___ \-1((j(jfi_~()S_t_e_f) __ (~!J(J'(~It'P(jt~e_ekJ __________ _ - -· . . ---··- --·-·---·· 

Water en vastrecht 
-------------------------···--·--·-··-··-··-····-·-· 

Elektriciteit 

_ _f!_f!fJU}je_~ _e!e~trjc;~~!t~~erJ!~!Ji/(_ 

- /(!'-f!!iflg_!'_ l/!__s __ -------- ___ , ______ --- -- ------------ - - --
_ Verzekeri_ng_e_t:J ____ _ 

Abonnementen 

550 
30 

43 
81 
20 

----- - ~----------------------- -· ····-··----··-·--·-·····------- ----- ---···--···----------- -----------·--·-·····-·· --- -
Telefoof1, tv__e_n iT?!f!T_I!f!t____ __ _____ __ _____ __ _____ _ 100 

Vervoerskosten 

Totaal vaste uitgaven 

--~'~9il1~-------··- --·--·---
Bf!.!JUlie_re _kle_dj()9_ _ _ 

.... ~C:~()()I!Jnif_f!~rn _____ _ 
Onderhoud huis en tuin ............ ,_____________ --- ···- ·- ·····-

138 

962 

25 

600 
50 

68 
99 
40 

110 
166 

1.133 

50 

38 45 

100 
10 

19 
6 

20 

----------------------
10 
20 
185 

25 

11 

50 50 so 
15 10 10 

25 
6 

96 

25 

6 

19 
----------------------·-------
6 

85 

15 
15 

19 
6 

85 

15 
15 

6 Kieinscha!ig_9_fl~er~c:(JEf!.ll (Jf~c~rtf_ll__if!g_ill_ll_~f!t(Jri~ --- __ ·-···-------------·--····--·-······--·· 
6 

3 
... ···-----.. ----------------··-·-· 

Lf!ger:l_o'!!!_e_r__I}_C!_LJ_d__~f!f!'.l?_ll__t ____ ____ . ____ _ ___ __ 3 3 
Tuinafval/puin ophalen 3 3 

Ni~~ ~~~~-~~l~_l<!f:~!!~-~_!_~~s!_en 
Tandarts 10 19 

---- ·-··--· ·- ··------·· ---------- -·· ---· .... ·--------------- -------------- ·-------·-··---· 
---~e_r~oon~fl:__r:!_ny__e_~mij_dba!e kosten (o.a. ~ril} 16 32 

2 4 

Totaal reserveringsuitgaven 97 156 

Eten en drinken 200 380 
Huishoudelijke uitgaven was--en·schOOnmOCikOftikeTe;;·------ -----------------.---.... ---------------·-··--- 8 14 

Toilet~_f!f!~e_uke{lp(lpier 5 10 

3 

10 
16 

2 

67 

180 

8 
··-··-------·--·····-- -----------

5 

!}_o~_(~a_e~_e_{l?_f!!_ejding)_______ __ --·-··-------·-···-- ··---·-·-·· --···------····-· ? ______________ 7 _______ _ 1 

___ £'~_r:S~(lfl_~jl<~ ll_ef~()r_lii!:l(L . _ 
____ f!_[~e_r!_e_f)_fZ!ep, £Cif1_~pa~ta, maandverband etc.) 8 16 8 

4 

17 
52 

120 

6 

1 

4 

- _K_()(Jp~:- - - 8 16 8 4 
. --------·~-------------···- ···--·- -·-·- ··--···--·--·-·-···--···--·--·-·--·-···------·-···--···--·-

3 

4 4 

6 

4 
3 
1 

2 

8 

20 

4 
-··-·-------------·· 

3 
1 

___ N_ie!_v_e~_?ede medicijnen/drogisterijf!_rtikele'!__ ________________ -·---~ ---- ________ }:()_ --------~---------------~----··-------·---·---~---------------

2 

8 
3 

Luiers 
-----------------------------------·----------· --------------------···-------- -- ------

Kinderopvang 

Totaal huishoudelijke uitgaven 

_ ?(J~i~lf!_P~rti_c:ipa~i~ _ _ .. ······--
Giften VC:l}fv_erja_ar:J_(]g_en,_fee_~tje_~ .... __ _ 
Recreati~,_uitgaa_'!, ~?bby's (inclusief sport) .. 
Jaarlijkse reis van het eiland {bezoek familie) 

Totale uitgaven aan sociale participatie 

Totale kosten voor levensonderhoud 

Totale kosten voor niet-werkenden* 

Ondergrens totale kosten levensonderhoud 

243 

10 
5 
32 

47 

1.349 
1.271 

1.012 

459 218 

15 5 
8 5 

87 42 

1.835 511 

1.719 511 

1.376 384 

60 
200 

561 

361 

421 

80 

384 
304 

288 

32 

32 
338 

338 

253 

*Voor niet-werkenden volstaat een lager vervoersbudget en niet werkenden hebben volgens onze waarnemingen doorgaans geen 
uitgaven aan kinderopvang en/of naschoolse opvang. ln het be lang van de (sociale) ontwikkeling van het kind zou beargumen
teerd kunnen worden dat uitgaven aan kinderopvang ook voor niet werkenden zich als maandelijkse uitgaven voordoen. 
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Michiel Bijkerk 

From: 
Sent: 
To: 
Subject: 
Attachments: 

Michie! Bijkerk <abogado.bijkerk@gmail.com> 
Wednesday, March 9, 2022 10:15 PM 
'Eric Brakke'; 'Zylvia Cecilia' 
Bijzondere Onderstand voor gedeeltelijke oplossing Woningnood en hoge Huurprijzen 
Emers Bijlagen bij eerste verzoek Bijzondere Onderstand.pdf 

Geachte heer Brakke en mv. Cecilia, 

Bij dezen vragen wij uw bijzondere aandacht voor een aanvraag 
bijzondere onderstand ter lediging van woningnood en als bijdrage 
om iets te doen tegen de exorbitant hoge huurprijzen die ouderen 
niet kunnen betalen. Voor de eenvoud beperken wij ons tot 65-plussers. 

Wij hopen dat deze aanvraag wordt gezien en behandeld als een kans voor de Minister 
om het recht op adequate woonruimte voor ouderen in BES echte inhoud te geven. 
Men kan het natuurtijk ook afdoen op legalistische wijze. De keus is aan u 
en de Minister. Als men iets wil doen om de armoede te verzachten, is hier een kans. 

Ohr. Wilbert Benito EMERS zal een aanvraag bijzondere onderstand wiUen indienen, 
waarin hij vraagt of de Minister een renteloze (of zeer laag-rentedragende) lening 
aan hem wil verstrekken ten einde hem in staat te stellen een klein huisje {44 m2) te 
kunnen afbouwen op een terrein in Rincon, waarop reeds een fundament door 
hemzelf is aangebracht. Het terrein (huur) is van zijn vader geweest en staat thans 
op zijn naam als huurder. Hij heeft een aanvraag ingediend om een deel van het terrein 
aan hem in erfpacht uit te geven, waarop het huisje dus zal staan. 

Dhr. Emers leeft van de volgende drie inkomstenbronnen: 
AOV-Cura~ao: +/- $ 265.-; AOW Nederland+/- $120.- en 
Onderstand van Bonaire$ 160.- per quincena. Totaal +/- $ 750.- tot$ 800.- p.m. 
Hij woont thans in bij een broer, maar wil graag op zichzelf wonen, 
hetgeen zijn broer ook graag wil. Maar de huren zijn veel te hoog. 
Echter, als dhr. Emers in een eigen huisje kan wonen en 
de bouwkosten heellaag zijn, dan zal de maandelijkse aflossing 
van een lening veellager uitvallen dan wanneer hij zou moeten huren. 

Een banklening is geen optie, omdat dhr. Emers te oud (72 jaar) is en te weinig 
inkomen heeft. De bank zal het risico niet willen nemen. 

De lening kan worden terugbetaald met $ 150.- per maand, af te trekken van 
de aan hem toekomende onderstand. Als hij ergens anders een klein appartement 
zou moeten huren, is hij MINSTENS $ 300.- kwijt, hetgeen met zijn inkomen 
niet doenlijk is. Als hij het met hulp van de Minister daarheen kan leiden 
dat hij in zijn eigen huisje kan Ieven voor $ 150.- per maand, dan votdoet 
de Minister aan de belofte inzake het Sociaal Minimum door de kostenkant 
te verlagen, in dit geval een halvering. Dhr. Emers houdt dan nog iets over 
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om van te kunnen Ieven. En hij heeft tevens adequate woonruimte. Oat is dus 
driemaal een 'win'. 

Wij begrijpen dat afs de Minister deze kans aangrijpt, er precedentwerking 
vanuit zal gaan. Wij zullen dit voorstel dan ook publiceren op het moment 
dat zulks opportuun is. Wij spreken hier van een Jening, terwijl de Minister 
zelf in staat is om de maandelijkse afbetaling te verzekeren door inhouding 
op de onderstand. Het financiele risico voor de Staat is dus gering. BOVENDIEN, 
heeft zijn loon een garantieverklaring getekend (lie bijlage) dat als zijn vader 
lOU komen te overlijden, hij (de zoon) de restantlening zal afbetalen tegen 
dezelfde voorwaarden als waar zijn vader aan lOU hebben te voldoen (dus $ 150.
per maand terugbetalen). Deze garantie kan, indien nodig, in een ander formaat 
worden opgesteld. Oat betreft de uitwerking, niet het principe. 

We praten over een bedrag van $ 10,000.-, te betalen in drie tranches 
op moment van het bereiken van vooraf afgesproken bouwvorderingspunten. 
Bijgaand een begroting van .de benodigde materiaalkosten, opgesteld 
door dhr. Omar Cecilia, die een bouwbedrijf op Bonaire exploiteert. 
Dhr. Cecilia is ook familie van dhr. Emers en is bereid de bouw op zich 
te nemen, waarbij er geen loonkosten zullen lijn. De arbeid wordt 
gedoneerd door meerdere personen. Dit is de traditionele manier 
waarop vroeger op Bonaire huizen werden gebouwd. 

Wij denken dat dit voldoende informatie is voor u en de Minister 
om te begrijpen wat de bedoeling is. U gelieve dit voorstel met de 
Minister te willen bespreken. In de tussentijd zal ik dhr. Emers 
vragen bij uw kantoor langs te gaan om de aanvraag in te dienen. 
Uiteraard behouden wij ons het recht voor om bij afwijzing 
dele casus aan het Gerecht voor te leggen. 

Wij hopen echter dat de Minister zaJ inzien dat dit een goed idee is, 
met bijna geen fin~ncieel risico. En het is een enorme kans om iets tastbaars 
te doen aan de hoge huurprijzen waar ouderen zich thans voor gesteld zien. 
Het lal niet in aile gevallen mogelijk lijn, maar wanneer wei mogelijk, 
komt het ons voor dat de Minister daar met genoegen positief op lOU 

moeten reageren. Uiteraard, niets moet. Beschouw het als een suggestie 
om iets goeds te doen. Oat is uiteindelijk ook het doel van onderstand. 

Hoogachtend, 
mr. M. Bijkerk 
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Ondergetelcende, 

Dhr. Gwenbert Timothy EMERS, geboren op 7 juni 1991 te Cura~ao en wonende te 

Voetjesstraat 83C Rotterdam, 3081 HN, Nederland, 

verklaart hierbij garant te staan voor zijn vader dhr. Wilbert Benito EMERS, geb. 23 oktober 

1949 te Rincon Bonaire, thans wonende te Kaminda Jatu Bako 25, Bonaire CN 

met betrekking tot het aangaan van een lening door zijn vader tot maximaal $ 10,000.- (zegge: 
tien duizend 00/100 US$), welke zijn vader in het kader van onderstand hoopt te kunnen 
verkrijgen van de Minister van SZW op Bonaire voor het afbouwen van een huis waar hij tijdens 
zijn oude dag in kan wonen, met dien verstande dat als zijn vader zou komen te overlijden 

voordat de lening is afbetaald, de garantstefler alsdan de lening zal afbetalen onder dezelfde 
voorwaarden als golden voor zijn overleden vader. 

Rotterdam, 

Gwenbert Timothy EMERS 
~-/_.,, 

/lli;1 

Bijlage: Kopie paspoort garantsteller 
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NAAM rEm.c< 
I 

DATUM 7-2-2022 

AANVRAAG no. OPGEMAAKT DOOR Omar Cecilia 

KAVEL no. OPPERVLAKTE M2 44 

WIJK Rincon Rekenfactor per m2 $950,00 

FASE OMSCHRIJVING KOSTEN TOTALE KOSTEN 
NO. WERKZAAMHEDEN MATERIAAL LOON MATERIAAL & LOON 

60% 40% %van m2 x prijs 

1 Uitzetten 

Ontgraven fundering 

Bekisting fundering 

Wapening fundering 

Storten fundering $0,00 $0,00 $0,00 

2. Profielen 

Metselwerk fundering 

Aanvulling $0,00 $0,00 $0,00 

3. Riolering , 
Wapening vloer 

Storten vloer $0,00 $0,00 $0,00 

4. Profielen + Kozijnen 

Metselwerk onder ringbalk $1.956,24 $0,00 $0,00 

5. Wapening ringbalk 

Bekisting ringbalk 

Storten ringbalk $1.805,76 $0,00 $0,00 

6. Metselwerk boven ringbalk $501,60 $0,00 $0,00 

7. Spanten/1 iggers 

Gordingen/tl-11 $1.755,60 $0,00 $0,00 



' 
8. Dakplaten + noklpannen $2.006,40 $0,00 $0,00 

9. Waterleiding $0,00 $0,00 $0,00 

10. Electra ruwbou 

Electra afmonteren $0,00 $0,00 $0,00 

11. Pleisterwerk binnen 

Pleisterwerk buiten $0,00 $0,00 $0,00 

12. Afwerking dakkanten $0,00 $0,00 $0,00 

13. Rachelwerk $0,00 $0,00 $0,00 

14. Plafondplaten 

Plafondlijsten $0,00 $0,00 $0,00 

15. Wandtegels $0,00 $0,00 $0,00 

16 Vloertegels $0,00 $0,00 $0,00 

17. Ramen aanbrengen $1.304,16 $0,00 $0,00 

18. Deuren aanbrengen $500,00 $0,00 $0,00 

19. Keukenblok fase ruwbouw 

Keukenblok afgewerkt $0,00 $0,00 $0,00 

20. Sanitair $0,00 $0,00 $0,00 

21. Beer I zinkput I sceptitank $0,00 $0,00 $0,00 

22. Schilderwerk binnen 

Schilderwerk buiten $0,00 $0,00 $0,00 

$9.829,76 $0,00 $0,00 
---- - ------------



Michiel Bijkerk 

From: 
Sent: 

Michie! Bijkerk < abogado.bijkerk@gmail.com > 

Tuesday, April 19, 2022 4:00 PM 
To: 'Eric Brakke' 
Subject: RE: Bijzondere Onderstand voor gedeeltelijke oplossing Woningnood en hoge 

Huurprijzen 

Geachte beer Brakke, 

lk ontving heden de afwijzende voor dhr. Emers. 

lk ken uw standpunt, maar toch denk fk dat het correct 
ls voordat wlj een zaak indfenen, SZW (met name het Ministerle) nogmaafs te vragen 
of zfj niet op welwfllende· wtjze zouden wfllen meewerken 
aan een test case. Oaarblj verzoek fk het Mfnfsterie de 
volgende overweging van de Hoge Raad van India te wnlen 
meenemen.lk weet wei dat wij niet Jn India wonen, 
maar het fs wef een Hoge Raad, zodat wlj moeten kunnen 
aannemen dat zij wei jurfdisch kunnen denken. 
M.a.w. mlssd1fen hebben ze een punL 

Zou u het nogmaals willen vragen? 
Bfj voorbaat dank4 Hieronder de rechtsoverweging: 

"We have on more occtlslons 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 D/flcers 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 CDnltltutlon. The Government and Its officers must welcome public 
Interest litigation, bect1use It would provide them an «CIIsion to ext~ mine whether the poor and the down-trodden 
are getting their ltiCial and economic entitlements or whether they are continuing to [be} ermine victims of 
deception and eNPIDitatlon at the hands of strong and powerful sections of the community and whether spciDI and 
«Dflomlc Justice hgs blcame a meqnlnqful reg/ltv fqr them qr It hgs remained merelv q tlqslnq 11/uslqn qnd q 
wpml&ofunrepllty. so that in case a [IIHI] complaint In the public interest litigation II found to be true~ they can 
In discharge of their canstltutlonal obligation root out exploitation and Injustice and ensure to the weaker sections 
their rights and entitlements, When the Court entertolns public Interest litigation~ It does not dtJ so In a awlllng 
spirit or In a ccnfrontatlanal 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 ecanomk rescue programmes, legislative as well as executive, 
framed for the benefit of the have·nats and the hand/Clipped and to protect them against violation of their basic 
human rights~ which Is also the CDnstltutlonal obligation of the executive. The CDutt Is thus merely assisting In the 
realisation of the constitutional objectives", 

Gaarne bericht, waarvoor bij voorbaat dank. 

Hoogachtend, 
mr. M. Bljk-erk 

From: Eric Brakke [mailto:Eric.Brakke@rijksdienstCN.comJ 
Sent: Friday, March 11, 2022 11:10 AM 
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Michiel Bijkerk 

From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

Eric Brakke < Eric.Brakke@rijksdienstCN.com > 
Friday, April 29, 2022 10:03 AM 
'Michie! Bijkerk' 
Breure, J.A. (JBreure@MINSZW.NL) 
RE: Bijzondere Onderstand voor gedeeltelijke oplossing Woningnood en hoge 

Huurprijzen 

In antwoord op uw mail bericht lk u dat het standpunt van SZW niet wijzlgt. fr zal geen lening worden ver~trekt. 

Vrlendelijke groet, 

Eric Brakke 

mr. E (Erie) Brakke 
Hoofd RCN·unlt Soclaie Zaken en Werkg~J~genheid 

R.ijksdienfit Caribisch Nederland 
Soelale Zaken en Werk~eteg~heid 
C~mtrumg~I:Hed Krat~ndijk z/n 1 Bona:k~ f Ciiriblsch N~dst1artd 

T (+599)71!,J8842 
M ( +599') 781-001-7 
Eric. Brakke@rijksdienstCN. com 
www.RijksdienstCN .com 
www.facebook.com/Rijksdienst.Nederland 

Samen verder bouwen aan de toeliromst van cariblsc:h Nederfand 

Van: Michie! Bijkerk [mailto:abogado.bijkerk@gmail.com] 
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 4:00 
Aan: Eric Brakke 
Onderwerp: RE: Bijzondere Onderstand voor gedeeltelijke oplossing Woningnood en hoge Huurprijzen 

Geachte heer Brakke, 

lk ontving heden de afwijzende voor dhr. Emers. 

lk ken uw staridpunt, maar tach denk ik dat het correct 
is voordat wfj een zaak indienen, SZW (met name het Ministerie) nogmaats te vragen 
of zij niet op welwntende wijze zouden wiUen meewerken 
aan een test case. Daarbij verzoek ik het Mfnisterie de 
vofgende overweglng van de Hoge Raad van Jndfa te wiflen 
meenemen. Jk weet wei dat wij niet in lndia wonen, 
maar het is wel een Hoge Raad, zodat wlj moeten kunnen 
aannemen dat zij wei juridisch kunnen denken. 
M.a.w. misschien hebben ze een punt. 
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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 groat 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 kinderopvang. 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 rand 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 rand 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 !open. 

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 :Ifill"'+ 

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 tangs concrete 
stappen naar toe moet worden gewerkt. De sti_Q op de horizon is een 
referentiepunt dat bijgesteld kan worden als bepaalde kosten in de 
toekomst hager of lager worden.__.l 

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 van 
inkomens en uitkeringen gericht op de groepen waar de problematiek het 
grootste is. Ten tweede wordt ingezet op verlaging van de kosten van 
levensonderhoud, met 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 rol. 
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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