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Zeer geachte mevrouw Van Ark,
Binnenkort verschijnt het rapport van Regioplan in het kader van de vaststelling
van het sociaal minimum voor Caribisch Nederland. Tijdens twee recente
werkbezoeken van het College voor de Rechten van de Mens aan de eilanden
bleek opnieuw dat het ontbreken van een sociaal minimum op basis van de
kosten voor levensonderhoud een van de grootste problemen is die de bevolking
dagelijks aan den lijve ervaart. Ik heb bij mijn bezoek in april op alle drie de
eilanden townhall meetings gehouden en daar is mij pijnlijk duidelijk geworden
dat het feit dat hiervoor nog steeds geen regeling is getroffen de Nederlandse
burgers daar het gevoel geeft dat mensenrechten, waaronder het recht op
gelijke behandeling, voor hen niet of anders gelden dan aan deze kant van de
oceaan. Velen voelen zich tweederangs burgers en hebben steeds minder
vertrouwen dat de overheid, daar en hier, ook hun fundamentele rechten
beschermt.
Het is dan ook onaanvaardbaar dat de kosten voor levensonderhoud in Europees
Nederland wel het ijkpunt voor de vaststelling van het sociaal minimum zijn
maar in Caribisch Nederland niet. Voor dit onderscheid is geen rechtvaardiging.
Daarnaast is de Nederlandse overheid gehouden om actiever toe te werken naar
een binnen Nederland en mensenrechtelijk aanvaardbaar sociaal
voorzieningenniveau conform het ook het Internationaal Verdrag inzake
Economische, Sociale en Culturele Rechten.
Dat het voor een grote groep inwoners bijna onmogelijk is om rond te komen is
niet nieuw: er zijn de rapporten van de Commissie Spies en het NIBUD over de
gevolgen van de hoogte van het minimumloon en uitkeringen. Het College vindt
het niet aanvaardbaar als er nog langer wordt gewacht met concrete actie op dit
punt. Daarbij zijn wij ons ervan bewust dat de te treffen regeling een oplossing
moet bevatten voor het risico van een sociaal minimum dat boven het wettelijk
minimumloon uitkomt. Het College dringt bij u aan op invoering van het sociaal
minimum op basis van de kosten voor levensonderhoud.
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Deze brief is tevens verzonden aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van
de Tweede Kamer en van de commissie voor Koninkrijksrelaties van de Eerste
kamer, de Rijksvertegenwoordiger en het lokaal bestuur van de openbare
lichamen in Caribisch Nederland.
Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Laura van den
Heuvel via l.van.den.heuvel@mensenrechten.nl of telefonisch: 030-888 38 38.
Met vriendelijke groet,

Mr. Adriana C.J. van Dooijeweert
Voorzitter
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