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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende, dat na de wijziging van de staatkundige verhoudingen op 
10-10-2010 er sprake is van vier autonome landen binnen het Koninkrijk; 

constaterende, dat door deze verandering verkeer tussen deze landen 
binnen de Caraïbische regio in veel gevallen wordt aangemerkt als 
«grensoverschrijdend economisch verkeer» met alle daarbij behorende 
belastingen en belemmeringen voor personen en goederen; 

overwegende, dat de landen van het Koninkrijk in het Caraïbisch gebied 
van oudsher veel handel met elkaar dreven en dat mensen vrijelijk door 
het Caraïbisch deel van het Koninkrijk konden bewegen; 

verzoekt de regering in overleg met de verschillende landen te onder-
zoeken hoe de belemmeringen voor personen en goederen binnen het 
Caraïbisch deel van het Koninkrijk kunnen worden opgeheven, waarbij de 
volgende onderwerpen in ieder geval aan de orde moeten komen: 
– het voorkomen van dubbele invoerheffingen bij de doorvoer van 

goederen; 
– de voor- en nadelen van een douane-unie die mogelijk op termijn in 

werking zou kunnen treden; 
– harmonisatie van de luchthavenbelasting voor vluchten tussen de 

eilanden die deel uitmaken van het Caraïbisch deel van het Koninkrijk; 
– versnelde afhandeling op de diverse luchthavens voor paspoorthou-

ders met een paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden; 
– de mogelijkheid voor ingezetenen van de eilanden die tot het 

Caraïbisch deel van het Koninkrijk behoren om met een identiteitskaart 
te reizen tussen deze eilanden en/of een versnelde afhandeling van 
deze ingezetenen op de diverse luchthavens, dan wel een mogelijkheid 
van «pre-clearance»; 
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– onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een ferryverbinding voor 
vervoer van personen en goederen tussen Aruba, Curaçao en Bonaire, 
waarbij ook de aanvoer van toeristen en goederen vanuit de buurlan-
den uit Zuid-Amerika in overweging wordt genomen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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