
Adres 

Bank 

Email 

Website 

Facebook 

Postbus 226, Bonaire CN 

MCB Bonaire # 406.104.07 

Secretariaat@unkobon.org 

www.unkobon.org 

www.facebook.com/unkobon  

 

Unkobon (Union di Konsumidó Boneiru) – MCB Bonaire No. 406.104.07 – unkobon.org – fb.com/unkobon 

 

 

Aan de leden van de vaste commissie Koninkrijksrelaties 

Per e-mail: cie.kr@tweedekamer.nl 

 

Bonaire, 5 juni 2022 

 

Betreft: sociaal minimum BES-eilanden 

 

 

Geachte leden van de Vaste commissie Koninkrijksrelaties,  

Nu de Tweede Kamer op het punt staat met ons Kabinet over de voorjaarsnota te praten, doet de 

Union di Konsumidó Boneiru (Unkobon) – de consumentenbond van de bijzondere gemeente Bonaire 

– een dringend beroep op u en uw partij. Wij hopen dat u onze meest kwetsbare bewoners niet 

vergeet en dat uw partij zich zal inzetten voor een fatsoenlijk sociaal minimum voor de BES-eilanden 

(Bonaire, Sint Eustasius, Saba). 

  

De regering weigert al jarenlang om een aanvaardbaar sociaal minimum voor de bewoners van de 

BES-eilanden in te stellen, waar dit in Europees Nederland al decennia gemeengoed is. Het laatste 

voornemen van de regering is om te komen met een ‘sociaal ijkpunt’ in 2025.  

  

Wachten tot 2025 – het jaar waarop gemikt wordt voor het ‘sociaal ijkpunt’- is inhumaan, 

eenvoudigweg omdat onze armste bewoners niet nóg eens drie jaar in de wacht gezet mogen 

worden. De noden op onze eilanden zijn voor sommige bewoners al twaalf jaar onverminderd hoog. 

Bovendien schieten de plannen van het Kabinet tekort, daar ze vooral zien op kostenverlaging op de 

eilanden en niet op het zo broodnodige bestaansminimum, zoals dat er wel voor Europese 

Nederlanders is. Minister Schouten spreekt in het kader van het sociaal ijkpunt van ‘een grote 

financiële stap voor inwoners van Caribisch Nederland’, maar iedereen die kritisch meekijkt weet dat 

een verklaring om te komen tot een ijkpunt niet hetzelfde is als een harde toezegging, en dat 

bovendien de ambitie zoals door het Kabinet Rutte IV geformuleerd met dat ijkpunt, nog steeds ruim 

onder het benodigde bestaansminimum blijft.     

 

Sinds 2010, het jaar waarin de drie voormalige koloniën van Nederland de status van bijzondere 

gemeenten kregen, vragen zowel onze bestuurders, vakbond, als ook Unkobon - jaar na jaar na jaar 

- om voor Caribisch Nederland een menswaardig bestaansminimum te regelen. De combinatie van 

hogere belastingen in ons deel van het Koninkrijk, de invoering van de Amerikaanse dollar als 

munteenheid, het ontbreken van een fatsoenlijke bijstand én een leefbaar minimumloon, veroorzaakt 

dat een deel van onze mensen het hoofd niet - of niet zonder tenminste twee banen - boven water 

houdt.  

 

Onderzoek na verkenning na rapport werd in opdracht van de verschillende Kabinetten Rutte 

uitgevoerd en opgesteld. De conclusie was steeds opnieuw dezelfde; de levenskosten liggen in 

Caribisch Nederland hoger dan in Europees Nederland, maar de inkomens en (AOV-) uitkeringen zijn 

beduidend lager. Daarmee is de kwaliteit van leven voor een deel van de eilanders benedenmaats. 
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Al die rapporten – uitgevoerd door dan weer het NIBUD, dan weer oud-bewindspersonen – 

verdwenen in een stoffige lade. Ook eerdere oproepen vanuit de 1e en 2e kamer zijn door de regering 

terzijde gelegd. De resultaten van Regioplan, ingehuurd door de minister om de minimale kosten van 

levensonderhoud vast te stellen, werden omgezet in onrealistische streefbedragen voor 

kostenbesparingen die moeten leiden tot het sociaal ijkpunt. Er veranderde ten aanzien van een 

sociaal minimum amper wat. De COVID-pandemie, ondertussen, heeft de problemen van armoede 

recent alleen maar verder versterkt. Daarom onze noodkreet; laat het vierde Kabinet Rutte doen 

waartoe ze in al die onderzoeken wordt opgeroepen en regel óók voor ons deel van Nederland een 

bijstandsniveau, een ouderdomsvoorziening én een minimumloon dat mensen op de eilanden een 

menswaardig bestaan garandeert. 

 

De drie eilanden tellen ongeveer evenveel inwoners als de gemeente Loon op Zand. Voor een 

populatie van die omvang zou een fatsoenlijk sociaal vangnet gewoon geregeld moeten worden. 

Zoals dat ook voor de mensen in Loon op Zand geregeld is. Niet pas in 2025, maar nu.   

 

Wij hopen op uw inzet.    

 

Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Wietze Koopman 

Voorzitter directie Unkobon 

 


