
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020–2021 

35 420 Noodpakket banen en economie 

Nr. 330  MOTIE VAN HET LID WUITE C.S. 
Voorgesteld 29 juni 2021 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat uit onderzoek en gesprekken met werkgevers is 
gebleken dat er, in ieder geval op Bonaire, ruimte is voor het verhogen 
van het wettelijk minimumloon, wat tevens perspectief biedt voor het 
verhogen van de uitkeringen; 

overwegende dat diverse instanties signalen van groeiende armoede 
afgeven en een derde van de gezinnen in Caribisch Nederland momenteel 
onder het ijkpunt sociaal minimum leeft; 

van mening dat verhoging van het minimumloon en de uitkeringen een 
belangrijke stap is in het terugdringen van armoede; 

verzoekt de regering, om ten behoeve van besluitvorming hierover door 
het volgende kabinet voorbereidingen te treffen om, onder de conditie dat 
de economische omstandigheden het mogelijk maken, het minimumloon 
en uitkeringen in Caribisch Nederland in 2022 te verhogen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Wuite 
Koekkoek 
Kuiken 
Bromet 
Kuzu 
Wassenberg 
Simons 
Den Haan
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020–2021 

35 420 Noodpakket banen en economie 

Nr. 331  MOTIE VAN HET LID KUIKEN 
Voorgesteld 29 juni 2021 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat een derde van de inwoners van Caribisch Nederland 
moet rondkomen van een inkomen onder het sociaal minimum; 

overwegende dat de eerste van de zeventien Sustainable Development 
Goals (SDG’s) is gericht op het bestrijden van armoede; 

verzoekt de regering, zo snel mogelijk te komen tot een realistische 
verhoging van het sociaal minimum of bestaansminimum waarmee de 
inwoners van de BES-eilanden in eigen levensonderhoud kunnen 
voorzien, hiertoe stappen te nemen in de komende begroting, en daar de 
Tweede Kamer over te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Kuiken
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020–2021 

35 420 Noodpakket banen en economie 

Nr. 332  MOTIE VAN HET LID KUIKEN 
Voorgesteld 29 juni 2021 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het kabinet de armoedekloof in Caribisch Nederland 
mede wil dichten door verlaging van de kosten van levensonderhoud; 

overwegende dat desondanks de energiekosten een relatief groot deel 
van het budget voor noodzakelijke kosten van levensonderhoud 
opslokken; 

constaterende dat door de hoge en verder oplopende tarieven de kloof 
tussen de werkelijke kosten van levensonderhoud en het theoretische 
ijkpunt nog steeds groter wordt; 

verzoekt de regering, het openbaar lichaam Bonaire c.q. WEB actief te 
faciliteren bij het spoedig verkrijgen van voldoende middelen/subsidies 
om het verduurzamingsplan uit te voeren op een wijze die bijdraagt aan 
een structurele verlaging van de tarieven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Kuiken

 
 
 
 
kst-35420-332
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2021 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 420, nr. 332



Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020–2021 

35 420 Noodpakket banen en economie 

Nr. 334  MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. 
Voorgesteld 29 juni 2021 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de noodregeling SZW voorziet in een tegemoetkoming 
voor werknemers in Caribisch Nederland die als gevolg van het corona-
virus hun baan hebben verloren; 

van mening dat het wenselijk is in Caribisch Nederland een structurele 
vorm van werkloosheidsvoorziening in te voeren; 

verzoekt de regering, de mogelijkheden voor een werkloosheidsvoor-
ziening in Caribisch Nederland uit te werken in de fiches voor de 
kabinetsformatie, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van den Berg 
Wuite 
Ceder
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020–2021 

35 420 Noodpakket banen en economie 

Nr. 335  MOTIE VAN HET LID CEDER C.S. 
Voorgesteld 29 juni 2021 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de armoede op de BES een groot probleem is en 
mensen niet kunnen voorzien in hun noodzakelijke levensbehoeften, 
waaronder telefoon en internet, en dat de kosten van vast internet 
bovendien ook nog eens substantieel hoger zijn dan in Europa; 

overwegende dat, gelet op de sociaaleconomische gevolgen van covid, 
vorig jaar met een noodmaatregel is besloten de telecomtarieven op de 
BES tijdelijk te subsidiëren tot, na verlenging, 1 januari 2022, waardoor 
internet ook toegankelijker is voor de lagere inkomensgroepen; 

overwegende dat uit een ACM-onderzoek blijkt dat, gelet op de door 
geografie en topologie onvermijdelijk relatief hoge kosten voor vast 
internet, zeker op de Bovenwindse Eilanden, structurele subsidiëring van 
eindgebruikers noodzakelijk is; 

verzoekt de regering, om voor de kabinetsformatie scenario’s voor te 
bereiden om te komen tot structurele verlaging van de kosten van telecom 
en nutsvoorzieningen en daarbij oog te hebben voor de eind dit jaar 
aflopende subsidieregelingen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ceder 
Van den Berg 
Kuiken
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020–2021 

35 420 Noodpakket banen en economie 

Nr. 336  MOTIE VAN HET LID CEDER 
Voorgesteld 29 juni 2021 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat een groot aantal inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius 
en Saba onder de armoedegrens leeft en dat dit naast de lage inkomens-
ondersteunende voorzieningen ook te maken heeft met de kosten voor 
levensonderhoud; 

overwegende dat in Caribisch Nederland de hoogte van de inkomenson-
dersteuning substantieel lager is dan in Europees Nederland; 

overwegende dat niet helder is wat het verschil is in de kosten voor 
levensonderhoud tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland; 

verzoekt de regering, op korte termijn een vergelijkend onderzoek te doen 
naar de kosten voor het levensonderhoud in Caribisch Nederland en de 
kosten voor het levensonderhoud in Europees Nederland, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ceder
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020–2021 

35 420 Noodpakket banen en economie 

Nr. 337  MOTIE VAN DE LEDEN CEDER EN KUIKEN 
Voorgesteld 29 juni 2021 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat een groot aantal inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius 
en Saba onder de armoedegrens leeft; 

overwegende dat diverse belastingen op dit moment van negatieve 
invloed zijn op de belastingdruk voor lage inkomens, zoals de belasting op 
arbeid en de relatief lage beslagvrije voet, en de op Bonaire nieuw in te 
voeren rioolheffing terwijl slechts een deel van de bevolking op de 
riolering is aangesloten; 

overwegende dat daarnaast ook de hantering van dubbele importtarieven 
van producten van Europees Nederland naar Caribisch Nederland leidt tot 
onnodige toename van kosten; 

verzoekt de regering, met voorstellen te komen op het fiscaal domein om 
de financiële positie van inwoners van de BES te verbeteren en daarbij 
oog te hebben voor zowel eenvoudige ingrepen als grotere herzieningen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ceder 
Kuiken
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020–2021 

35 420 Noodpakket banen en economie 

Nr. 341  MOTIE VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN VAN DEN BERG 
Voorgesteld 29 juni 2021 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat voedsel op de BES-eilanden heel duur is doordat 
vrijwel alles geïmporteerd moet worden; 

overwegende dat meer ingezet moet worden op landbouw om de kosten 
van het voedsel te verlagen in plaats van duur voedsel te importeren en 
voedselhulp te moeten geven; 

overwegende dat voor landbouw op de eilanden water een cruciale factor 
is en Nederland enorm veel kennis heeft op het gebied van water; 

verzoekt de regering, een extra impuls te geven aan de landbouw op de 
BES door kennis en expertise op het gebied van landbouw en water in te 
zetten, en de Tweede Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling 
2022 te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Aukje de Vries 
Van den Berg
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