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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties,
De burger verdient beter. Dat is niet alleen de titel van het gezamenlijke jaarverslag
over het bijzondere (corona)jaar 2020, het is ook de opdracht voor de komende
periode.
Wij onderschrijven dan ook van harte de aanbeveling van de Tijdelijke Commissie
Uitvoeringsorganisaties (TCU) om de relatie met u te intensiveren.
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Datum
12 mei 2021
Onderwerp
Kennismaking en overzicht
aandachtspunten

Als start van een nog intensievere samenwerking, hebben wij voor u een aantal
aandachtspunten geformuleerd op basis van klachten en eigen onderzoek. Allemaal
kwesties waar burgers in de knel zijn geraakt of dreigen te raken. Daarmee
belangrijke input voor uw werk als volksvertegenwoordiger. Deze signalen zijn:
Bestaansminimum en ontbreken voorzieningen
•
Op 16 juni spreekt uw Kamercommissie over de armoede op Bonaire, Sint
Eustatius en Saba. We hebben de armoede situatie op de eilanden onderzocht
voor de kwetsbare groepen in Caribisch Nederland, zoals onder ouderen en jong
volwassenen. Ons laatste en lopende onderzoek in deze drieluik gaat over
alleenstaande ouders en hun kinderen. De maatregelen die de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in haar voortgangsrapportage van 27
juni 2019 heeft aangekondigd vinden we onvoldoende concreet. Het is ons niet
duidelijk wanneer welke stappen gezet gaan worden, door wie dat gebeurt en
wie hier de regie over heeft?
Oog voor de bijzondere eigenschappen van de BES eilanden
•
Er is onvoldoende aandacht voor de verschillen die bestaan tussen het Europese
deel van Nederland en het deel in het Caribisch gebied. De cultuur op de
eilanden verschilt niet alleen van het Europese deel, maar verschilt ook per
eiland. De historie in combinatie met de sociaal economische factoren hebben
tot drie bijzondere samenlevingen geleid. Kleine samenlevingen die met de
kleinschaligheid hebben leren omgaan. Verder vraagt het lokale klimaat om
speciale aandacht. Dat betekent bijvoorbeeld dat bouwvoorschriften die we in
Nederland hanteren niet bruikbaar zijn voor een tropisch eiland. Leggen we
eenzelfde waterleiding aan in Aalsmeer als op Sint Eustatius, dan gaat dat niet
werken. Zoals vorig jaar bleek tijdens ons onderzoek naar de waterproblematiek
op Sint Eustatius. Wat wij bij u onder de aandacht willen brengen is dat bij alles
wat we doen in Nederland (inclusief de BES) we ons goed moeten bedenken wat
de bijzondere omstandigheden zijn van de eilanden. We vragen u om oog te
hebben voor de inclusiviteit van de inwoners van de BES in alles wat de
Nederlandse overheid doet.
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Kinderrechten in Caribisch Nederland
•
De kinderrechtenbescherming in Caribisch Nederland is minder goed geborgd
dan in het Europees deel van Nederland. Op het gebied van jeugdzorg en het
voorkomen en aanpakken van kindermishandeling en verwaarlozing, zien wij nog
een aantal uitdagingen.
Zorgpunt op het gebied van jeugdzorg blijft dat als een kind van Saba, Sint
Eustatius of Bonaire in een instelling wordt geplaatst, er geen continuïteit van
onderwijs is en het kind de ouders (en andere familieleden) nauwelijks meer ziet.
Dit geldt vooral voor de kinderen wiens ouders weinig geld hebben.
Op de eilanden is het niet mogelijk mishandeling of verwaarlozing anoniem te
melden. Dit zorgt voor terughoudendheid bij professionals en anderen.
Daarnaast geldt het verdrag van Istanbul, niet in het Caribisch deel van
Nederland. Wij vragen u deze verschillen in rechtsbescherming tussen het
Europees- en Caribisch deel van Nederland te blijven agenderen.
Graag gaan wij op korte termijn met uw commissie in gesprek over deze punten. Dan
willen we ook samen met u vooruitkijken naar welke onderwerpen onze gezamenlijke
aandacht verdienen. Wij horen graag of u daartoe bereid bent en kijken uit naar een
nadere kennismaking.

Met vriendelijke groet,

de Nationale ombudsman,

Margrite Kalverboer
de Kinderombudsvrouw

Reinier van Zutphen
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