
Sint Eustatius, 9 juli 2022. 

 

Weledelzeergeleerde heer, prof. dr. G.B.M. Engbersen, 

Voorzitter Commissie sociaal minimum, 

E-mail: engbersen@essb.eur.nl 

 

Weledelzeergeleerde heer, 

 

Met belangstelling en ook wel tot mijn vreugde neem ik kennis van de instelling van een 

onafhankelijke Commissie sociaal minimum. 

 

Meer dan eens - meer regel dan uitzondering - wordt met Nederland uitsluitend het Europese deel van 

het land geduid. Dit terwijl Caribisch Nederland ook nadrukkelijk tot datzelfde land Nederland behoort. 

 

Dit laatste blijkt helder uit artikel 132a, lid 4, van de Grondwet waarin voor de Openbare Lichamen in 

Caribisch Nederland (want dat zijn de eilanden Saba, Sint Eustatius en Bonaire) is gesteld dat regels 

kunnen worden gesteld en andere specifieke maatregelen worden getroffen met het oog op bijzondere 

omstandigheden waardoor deze openbare lichamen zich wezenlijk onderscheiden van het Europese 

deel van Nederland. 

 

Dat artikel 1 van diezelfde Grondwet stelt dat allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen 

gelijk worden behandeld, behoeft geen toelichting. 

 

Tot zover mijn "kapstok" voor het denkproces. Ten aanzien van de sociale wet- en regelgeving meen 

ik een generieke aanpak te zien: een sociaal minimum is er voor geheel Nederland en niet een sociaal 

minimum voor - bijvoorbeeld - de Waddeneilanden, de Randstad, Twente of Zuid Limburg. Dus 

wanneer in het parlement de discussie weer eens wordt gevoerd over het sociaal minimum in 

Caribisch Nederland dan denk ik telkens: "stop daarmee, Caribisch Nederland is ook Nederland". 

 

Tegelijkertijd neem ik kennis van hetgeen de website NederlandRechtstaat.nl 1 stelt, waarin onder 

meer wordt betoogd dat sociaaleconomische verschillen kennelijk een verschillend niveau van AOW 

rechtvaardigen tussen Caribisch en Europees Nederland. Ook een verschil in de heffing van 

 
1 https://www.nederlandrechtsstaat.nl/grondwet/inleiding-hoofdstuk-7-decentralisatie/artikel-132a-caribische-openbare-lichamen/ 



inkomstenbelasting tussen Europees en Caribisch Nederland wordt gerechtvaardigd geacht. Het lijkt 

me dat onder het motto van "comply or explain" een simpele verwijzing naar 'sociaaleconomische 

verschillen' een tikje te globaal is om de gekozen richting te rechtvaardigen. Hoe kan het immers zijn 

dat de inkomensongelijkheid in Caribisch Nederland groter is dan in Europees Nederland (zie voor 

onderbouwing de jaarlijkse door het CBS uitgegeven "Trends in the Caribbean Netherlands") terwijl 

voor praktisch iedereen in Caribisch Nederland eenzelfde procentueel belastingtarief - 'flat fee' - geldt? 

Het lijkt me dat hier de sterkste schouders niet vanzelfsprekend de zwaarste lasten dragen. 

 

Tot zover even enige gedachten mijnerzijds. Graag wil ik meedenken in dit domein, tegelijkertijd is 

juist daarvoor uw Commissie in het leven geroepen. Het belangrijkste signaal dat ik aan u wil afgeven: 

neemt u alstublieft ook Caribisch Nederland mede in beschouwing. Tot op heden moeten we het doen 

met theoretische ijkpunten die nota bene hoger liggen dan de momenteel gehanteerde uitkeringen 

(waarmee de armoede in Caribisch Nederland dus zeker niet wordt bestreden!). En de onwil van het 

kabinet om hier op korte termijn iets aan te doen. In een zeker opzicht zie ik de vorming van uw 

commissie - hoewel in beginsel door mij toegejuicht - toch ook weer als een vertragende activiteit om 

vooral op korte termijn geen geld te hoeven uitgeven aan Caribisch Nederland. 

 

Graag zou ik zien dat uw commissie de problematiek 'inclusief' aanpakt en ook Caribisch Nederland 

tot haar domein rekent. Daartoe voeg ik twee bijlagen toe bij deze brief: 

1. de memorie van toelichting, behorende bij de Grondwetswijziging met betrekking tot artikel 132a; 

2. de column van Sheila Sitalsing in de Volkskrant van 9 juli 2022. 

 

Afrondend wens ik u en uw commissieleden veel wijsheid en daadkracht toe. Dit in ons aller belang! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ir. J.H.T. (Jan) Meijer, 

Bellevue Road 4, Upper Round Hill, 

Sint Eustatius, Caribisch Nederland. 

 

W http://statia.nu (EN-talig) of http://statia.nu/nl (NL-talig) voor mijn correspondentie met TK/EK 


