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Inbreng Aruba (in)formatiebesprekingen

Geachte heer Zalm,

Nu u als informateur de vorming van een kabinet gaat onderzoeken met VVD, CDA, Christen Unie en

D66, lijkt het mij opportuun om de drie aandachtspunten welke de premier van Aruba in maart aanreikte

tijdens gesprekken met de respectievelijke fractieleiders van genoemde partijen, onder uw aandacht te

brengen. Tevens voeg ik hier een additioneel, vierde, aandachtspunt aan toe.

1. Handhaving van de bestaande rechtsorde binnen het Koninkrijk
De regering van Aruba is het met de Raad van State van het Koninkrijk eens dat “het weinig zin

vol is om het te hebben over veranderingen in de staatkundige opzet van het Koninkrijk”.’ De be

staande rechtsorde, zoals vastgelegd in het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, biedt

voldoende ruimte voor een ‘win-win’ benadering vanuit het Koninkrijk2.

Q 2. Realiseren van de Sustainable Development Goals in het jaar 2030

Het Koninkrijk heeft zich in VN-verband aan de realisatie van de Sustainable Development Goals

(SDG5) verbonden. De landen van het Koninkrijk zouden bij de realisatie van deze 17 SDGs sa

men dienen op te trekken en over de voortgang hiervan moeten rapporteren aan de Rijksminister

raad. Dit zou de evenwichtige ontwikkeling van de landen van het Koninkrijk, waarin alle bur

gers Nederlanders zijn, ten goede komen. Daarnaast kan het Koninkrijk als ervaringsdeskundige

partner fungeren voor de duurzame ontwikkeling in Small Island Developing States.

3. Implementatie van het klimaatakkoord van Parijs
Vanwege de ideale R&D-omstandigheden in de Cariben is er in de gezamenlijke uitvoering van

het door het Koninkrijk ondertekende Klimaatverdrag sprake van een win-win situatie. De aan

wezigheid van TNO in Aruba is een goed uitgangspunt om in het Koninkrijk gezamenlijk te in

vesteren in duurzame onderzoek en innovatie ter verwezenlijking van de energietransitie en de

kennis daarover als exportproduct internationaal te vermarkten.

Raad van State, Jaarverslag 2016, p. 37
2 Zie ook adviezen van de Raad van State, W04.04.0425/l/K,en W04.03.0203/1/A.



4. Sterker, slimmer, groener en meer inciusieve relatie met de Europese Unie

In 2019 valt de helft van de Landen en Gebieden Overzee (LGO) weg door de inwerkingtreding

van Brexit. Bovendien komt in 2020 een van de belangrijkste financieringsinstrumenten voor de

huidige LGO-regeling. het Cotonou verdrag, te vervallen. Om de slag te maken van een ontwik

kelingsrelatie naar een strategisch partnerschap tussen de EU en de overgebleven LGO’s dient

Nederland aan Aruba ondersteuning te bieden bij de verdere uitwerking van de Post 2020 Joint

Position Paper welke door LGO landen en hun lidstaten is vastgelegd in Aruba. In deze uitwer

king zal de relatie, gewenste doelstellingen, structuur en benodigde middelen tussen de Landen en

Gebieden Overzee en de Europese Unie worden vastgelegd.

Het regeerakkoord heeft een directe invloed op de samenhang van en de relaties in het Koninkrijk. Der

halve willen wij benadrukken dat Aruba, langs de hiervoor genoemde lijnen en in Koninkrijksverband, de

meerwaarde van het Koninkrijk wil realiseren ten behoeve van al haar burgers.

Ik wens 11 een succesvolle verloop van de onderhandelingen toe.

Hoogachtend,

De Gevolmachtigde Minister van Aruba


