Tweede Kamer der Staten-Generaal
Aan de voorzitter van de Vaste commissie voor
Koninkrijksrelaties
De heer mr. J. Recourt
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Onderwerp

Datum

Sociaal minimum Caribisch Nederland

5 oktober 2016
Ons kenmerk

2016/0128/AvD/EvW/IC
Geachte heer Recourt,
Met het oog op het plenair debat over de begroting Koninkrijksrelaties in week
41 vraagt het College voor de Rechten van de Mens (verder: het College) uw
aandacht voor het vaststellen van een sociaal minimum in Caribisch Nederland.
Het College vervult zijn mandaat ook in Caribisch Nederland. In reactie op het
evaluatierapport van de commissie Spies bracht het College in april het advies
uit ‘Naar een mensenrechtelijk aanvaardbaar voorzieningenniveau voor Caribisch
Nederland’.1
De Nederlandse overheid is gehouden om actiever toe te werken naar volledige
verwezenlijking van de sociaaleconomische rechten uit het Internationaal
Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) in Caribisch
Nederland. In dat verband heeft de minister van BZK toegezegd dat een sociaal
minimum zal worden vastgesteld op basis van het wettelijk minimumloon.2Het
College meent dat, om uitvoering te geven aan de verplichting uit het IVESCR, en
in lijn met de methode om het sociaal minimum vast te stellen in Europees
Nederland, de kosten voor levensonderhoud als ijkpunt moet worden gekozen.
Dat was ook de strekking van de door de Eerste Kamer op 28 juni 2016
aangenomen motie R (34300-IV, CXIX). Het College dringt er bij uw Kamer op aan
dat dit sociaal minimum op zo kort mogelijke termijn vastgesteld wordt. Aan de
hand daarvan kan het niveau van de uitkeringen mogelijk aan worden gepast
zodat ook in het Caribische deel van Nederland een mensenrechtelijk
aanvaardbaar sociaal voorzieningenniveau wordt gerealiseerd.
Met name de situatie van kinderen in Caribisch Nederland is nijpend. Ook UNICEF
en de Evaluatiecommissie noemen zorgpunten betreffende kinderrechten in het
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onderwijs, de zorg en bij de levensstandaard. Het is daarom van belang te
blijven investeren in de kinderen van de Cariben met veel aandacht voor het
bestrijden van armoede.
Een eerste stap om daadwerkelijk te komen tot een aanvaardbaar
voorzieningenniveau zou een verhoging van de kinderbijslag kunnen zijn. Op dit
moment is de kinderbijslag vastgesteld op 38 USD per kind per maand. Dit bedrag
lijkt onvoldoende om bij te dragen aan de kosten voor levensonderhoud. Daarbij
is het bedrag aanzienlijk lager dan in het Europese deel van Nederland terwijl er
in Caribisch Nederland minder toeslagen zijn. Het College wijst daarbij op het
toetsingskader van het gelijkheidsbeginsel zoals vastgelegd in artikel 1 van het
Statuut.
Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Esther van
Weele via e.van.weele@mensenrechten.nl of telefonisch: 030-888 3 888.
Met vriendelijke groet,

Mr. Adriana C.J. van Dooijeweert
Voorzitter
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