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Parlementair Contactplan 2005 

 

SLOTVERKLARING TRIPARTIETE CONTACTPLANBIJEENKOMST die van 13 

t/m 17 juni 2005 te Den Haag is gehouden. 

 

 

 

 

 

Vastgesteld 17 juni 2005 

 

De parlementaire delegaties van de Nederlandse Antillen, Aruba en 

Nederland waren in het kader van het Tripartiete Contactplan van 13 tot en 

met 17 juni 2005 in Den Haag bijeen. De samenstelling van de delegaties was als volgt: 

 

Leden Nederlandse delegatie 

 

Leden Eerste Kamer 

Prof.Dr.Ir. E. (Egbert) Schuurman (CU), Ondervoorzitter van de delegatie 

Prof.Dr. W. (Wolter) Lemstra (CDA) 

Drs. H. (Huub) Doek (CDA) 

Mevr. J. (Hannie) van Leeuwen (CDA) 

Prof.Dr. H.E.S. (Henk) Woldring (CDA) 

Mevr. Mr. I. Y. (Ing Yoe) Tan (PvdA) 

Mevr. M. (Marijke) Linthorst (PvdA) 

J.J. (Jan) van Heukelum (VVD) 

R.H. (Rob) Hessing (LPF) 

Griffier: 

Mevr. Mr. E.C. (Eliane) Janssen 

 

Leden Tweede Kamer 

W.I.I. (Willibrord) van Beek (VVD), Voorzitter van de delegatie 

Mr. W. M. M. (Wim) van Fessem (CDA) 

Mevr. Drs W. R. C. (Mirjam) Sterk (CDA) 

K. (Klaas) G. de Vries (PvdA) 

J. A. W. J. (John) Leerdam (PvdA) 

Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem (PvdA) 

Mr. (Ruud) Luchtenveld (VVD) 

Mevr. I. (Ineke) van Gent (GroenLinks) 

Griffier: 

Mevr. Drs. M.C.T.M. (Michèle) Franke 

 

Leden delegatie Nederlandse Antillen 

D.A.S. (Dudley) Lucia, Statenvoorzitter tevens delegatieleider (PNP) 

P.J. (Pedro) Atacho, comm.Voorzitter; wnd. Delegatieleider (PAR) 

Drs. M.J. (Marco) de Castro (PLKP) 

J.E. (Jopie) Abraham (DP-Bonaire) 

R.T. (Ramonsito) Booi (UPB) 

M.F.A. (Marcel) Gumbs (DP-St. Maarten) 

J.R. (Ray) Hassell (WIPM) 
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W.V. (William) Marlin (NA) 

J.C.A. (Julian) Woodley (DP-St. Eustatius) 

Drs. L.A.A. (Leonard) Coffi (Onafhankelijk lid)  

R. (Richenel) Look (FOL) 

Griffiers: 

Mr. F. (Frank) M. Hanze 

Mevr. Mr. D.M.C. (Desiree) Lai-Promes 

 

Leden delegatie Aruba 

M.F. (Marlon)  Werleman (MEP), Voorzitter Staten tevens delegatieleider 

Ir E.M. (Edwin) Jacobs (Voorzitter commissie) (MEP) 

V.E. Jr. (Junior) Arends (MEP) 

K.S. (Kenneth) Jong (MEP) 

Ir. R.M. (Robert) Maduro (MEP) 

A.E. (Arthur) Panneflek (MEP) 

E.B. (Edwin) Abath (AVP) 

H.G. (Harry) Oplaat (AVP) 

B.J.M. (Benny) Nisbet (PPA)  

Griffier:  

Mevr. Mr. D.N. (Darlene) Jacobs 

 

 

Inleiding 

 

De delegaties kijken met tevredenheid terug op een vruchtbare Contactplanbijeenkomst, 

waarin de besprekingen openhartig en in goede sfeer hebben plaatsgevonden. De agenda van 

de bijeenkomst is als bijlage bijgevoegd. De onderwerpen van de beraadslagingen zijn als 

volgt. 

  

Thema I: Staatkundige Verhoudingen 

-Democratisch deficit Koninkrijk alsmede de toekomst van het Contactplan 

Thema II: De sociaal-economische en culturele gevolgen van de handelsliberalisering in 

WTO-verband en de globalisering voor het Caraïbische deel van het Koninkrijk 

Thema III: Toelatingsregeling Antilliaanse risicojongeren 

Thema IV: Toekomstig Europees en Caraïbisch drugsbeleid en het drugsbestrijdingsbeleid 

in zeehavens 

  

Een beknopt verslag van de beraadslagingen volgt. Ook de toespraken tijdens de 

openingszitting op maandag 13 juni 2005 zullen als bijlagen aan het verslag worden gevoegd.  

  

 

Conclusies 

 

Thema Ia: Staatkundige verhoudingen 

 

De delegaties hebben gesproken over het thema staatkundige verhoudingen. Nu op de 

Nederlandse Antillen op alle eilanden referenda zijn gehouden ter bepaling van de 

toekomstige staatkundige structuur en het topoverleg op Sint Maarten op 26 en 27 april 2005 

heeft plaatsgevonden, zijn thans de volgende vervolgstappen voorzien: 



 3 

• Door de Nederlands-Antilliaanse regering is een werkgroep ingesteld ter voorbereiding 

van de komende Ronde Tafel Conferentie met van elk eilandgebied twee leden onder 

voorzitterschap van de heer Dennis  Richardson, die door de Nederlands-Antilliaanse 

regering is aangewezen.  

• De werkgroep dient uiterlijk op 31 juli 2005 te rapporteren aan de regering en de 

eilandgebieden van de Nederlandse Antillen. 

• In de maand augustus 2005 zal een topoverleg worden gehouden waaraan deelnemen de 

eilandgebieden en de regering van de Nederlandse Antillen ter bespreking van het 

eindrapport van de werkgroep. 

• Het standpunt van de Nederlandse regering zal naar verwachting eind juni 2005 

verschijnen.  

• Na afronding van bovenstaande stappen zal een Ronde Tafel Conferentie worden 

gehouden met Nederland, de Nederlandse Antillen, Aruba en de eilandgebieden van de 

Nederlandse Antillen als deelnemers. Ter voorbereiding hiervan zullen 

Koninkrijkswerkgroepen worden ingesteld. 

 

Op basis van de gedachtewisseling zijn de delegaties tot de onderstaande conclusies gekomen. 

 

1. De delegaties zijn van oordeel dat Aruba steeds betrokken dient te worden bij de stappen 

van het vernieuwingsproces van de staatkundige verhoudingen, waarbij de Arubaanse 

delegatie aantekent dat zij bereid is mee te werken onder de voorwaarde dat geenszins aan 

haar autonomie wordt getornd.  

 

2. De delegaties verzoeken de Nederlandse regering tijdens het hierboven omschreven 

proces de mogelijkheid van bilaterale verkenningen met de eilandgebieden open te laten; 

dit geldt in het bijzonder voor de eilandgebieden Bonaire en Saba die voor een directe 

band met Nederland hebben gekozen. 

 

3. De delegaties dringen er bij hun respectievelijke regeringen op aan dit tijdpad zoveel 

mogelijk te volgen en te bewaken.  

 

Thema Ib. Het democratisch deficit. 

 

Met verwijzing naar het rapport Democratisch deficit Koninkrijk van 12 augustus 1998 (met 

nadere adviezen), besluiten de delegaties dit onderwerp op de volgende 

Contactplanbijeenkomst te bespreken. Ter voorbereiding hiervan zullen de delegaties elk een 

standpunt innemen over de bevindingen van het rapport en bezien of andere voorstellen 

noodzakelijk zijn. Deze standpunten zullen vervolgens worden uitgewisseld. Het onderwerp 

zal voor de komende Contactplanbijeenkomst weer worden geagendeerd.   

 

-de toekomst van het Contactplan 

 

De delegaties zijn verheugd over de groeiende deelname van leden van de 

Koninkrijksregering aan de Contactplanbijeenkomsten en beschouwen dit als een waardevolle 

verbetering. Zij spreken de hoop uit dat deze trend in de toekomst zal intensiveren. Ook de 

schriftelijke voorbereiding van de verschillende thema’s door de delegaties wordt als een 

pluspunt ervaren.  
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Thema II: De sociaal-economische en culturele gevolgen van de handelsliberalisering in 

WTO-verband en de globalisering voor het Caraïbische deel van het Koninkrijk 

  

 

Op basis van de gedachtewisseling zijn de delegaties tot de onderstaande conclusies gekomen. 

 

1. Het is de delegaties ter kennis gebracht dat vanaf 1 januari 2007 voor het in aanmerking 

komen van EOF-middelen regionale economische samenwerkingsverbanden van belang 

zijn. De delegaties verbinden hieraan de conclusie dat het van belang is dat de overzeese 

landen tijdig binnen de regio tot economische samenwerking komen en vragen hiervoor 

de steun van de Koninkrijksregering.  

 

2. De delegaties verzoeken de Koninkrijksregering de Europese Commissie in Brussel 

nadere informatie te vragen over de gevolgen van een eventuele definitieve keuze voor 

UPG of LGO status voor de twee landen overzee. 

 

3. In navolging van het door Nederland medegefinancierde Caribbean Rim Investment 

Initiative (CRII) dienen de drie landen samen te werken aan een gezamenlijke 

toekomstvisie voor het Koninkrijk en die uit te werken in een gedetailleerd 

ontwikkelingsplan. Randvoorwaarden voor een gunstige en voorspoedige groei binnen het 

Koninkrijk zijn duidelijkheid over de aanpak van de schuldenproblematiek, 

armoedebestrijding en in het bijzonder de staatkundige structuur.  

 

4. In het ontwikkelingsplan moeten afspraken worden gemaakt over investeringen in 

onderwijs, armoedebestrijding, schuldsanering, ontwikkeling van de sector midden- en 

kleinbedrijf (MKB) met in het bijzonder aandacht voor ondersteuning van het 

(midden)kader.  

 

5. Ten aanzien van de ontwikkeling van het MKB verzoeken de delegaties de staatssecretaris 

van Economische Zaken op korte termijn vanuit Nederland een economische 

handelsmissie naar de Nederlandse Antillen en Aruba te organiseren.  

 

6. De delegaties verzoeken de Nederlandse regering te bevorderen dat kennisondersteuning 

en expertise wordt verleend vanuit Nederland voor de ontwikkeling van kleinschalige 

kennissectoren op de Nederlandse Antillen en Aruba. 
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Thema III: Toelatingsregeling Antilliaanse risicojongeren 

 

Aansluitend aan de inleiding van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en 

Koninkrijksrelaties (zie bijlage) vond een discussie plaats. Op basis hiervan zijn de delegaties 

tot de volgende conclusies gekomen. 

 

1. De Nederlands-Antilliaanse delegatie bevestigt en onderkent de problemen met 

Antilliaanse risicojongeren in Nederland en op de Antillen. Door spoedige invoering van 

een sociale vormingsplicht, waarvoor de wetgeving klaar is voor openbare behandeling en 

met Nederlandse steun reeds een pilot-project loopt, zullen kansarme jongeren in de 

leeftijd van 16 – 24 jaar worden bijgeschoold ter vergroting van hun succeskansen op de 

arbeidsmarkt. 

 

2. De Nederlandse delegatie constateert dat een gedegen implementatie van de sociale 

vormingsplicht, zowel qua programma’s als qua toezicht op de naleving, een goede 

oplossing inhoudt van de problematiek van Antilliaanse risicojongeren. Zij is bereid om, 

wanneer de sociale vormingsplicht met Nederlandse steun in definitieve vorm van start 

gaat en vervolgens effectief en handhaafbaar blijkt, zich opnieuw te beraden over de 

noodzaak van de thans voorgenomen toelatingsregeling voor Antilliaanse 

probleemjongeren.  

 

3. De Arubaanse delegatie heeft kennisgenomen van de verklaring van de minister voor 

Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, dat Arubaanse jongeren nagenoeg niet 

behoren tot de groep risicojongeren. In het licht hiervan benadrukt de Arubaanse delegatie 

nogmaals het standpunt, zoals verwoord in de motie van de Staten van Aruba d.d. 23 mei 

2005, dat zij geen enkele medewerking zal verlenen aan de invoering/uitvoering van een 

toelatings- en verwijderingsbeleid voor Arubanen in Nederland. Tevens verzoekt de 

Arubaanse delegatie de Nederlandse regering in Nederland Nederlanders afkomstig uit 

Aruba apart in het bevolkingsregister in te schrijven.  
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Thema IV: Toekomstig Europees en Caraïbisch drugsbeleid en het drugsbestrijdingsbeleid in 

zeehavens 

        

Namens de minister van Justitie (die op het laatste moment verhinderd was) sprak de 

plaatsvervangend directeur-generaal internationale aangelegenheden en vreemdelingenzaken, 

de inleiding van de minister uit. Op basis van de volgende gedachtewisseling zijn de 

delegaties tot de volgende conclusies gekomen: 

 

• De delegaties verzoeken de Nederlandse regering te bewerkstelligen dat in overleg met de 

regeringen van  de Nederlandse Antillen en Aruba de bestrijding van de 

grensoverschrijdende drugscriminaliteit in de Caraïbische regio en tussen de landen van 

het Koninkrijk wordt geïntensiveerd en gemeenschappelijk ter hand wordt genomen.  

• Ook de aanpak van de drugsverslaving dient naar hun mening in gemeenschappelijk 

verband plaats te vinden.  

• De delegaties zijn bezorgd over de controle in de zeehavens van het Koninkrijk en 

signaleren dat die nog niet geheel sluitend is.   

 

Bijzonder aandachtspunt 

 

De delegaties vragen de aandacht van de Koninkrijksregering voor het besluit van de 

Amerikaanse regering om met ingang van 1 januari 2006 Amerikaanse staatsburgers te 

verplichten bij terugkomst van hun buitenlandse reizen in het bezit te zijn van een geldig 

Amerikaans paspoort. De maatregel zal een negatief effect hebben op de toeristische sector en 

daarmee de economie van de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba. De delegaties 

verzoeken de minister van Buitenlandse Zaken bij de Amerikaanse regering te bepleiten, 

gelijk dit ook is geschied voor Canada en Mexico, de ingangsdatum van deze maatregel met 

één jaar op te schorten tot 1 januari 2007. 
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Datum en onderwerpen volgende Contactplanbijeenkomst 

 

Het presidium stelt voor de volgende bijeenkomst in het kader van het Contactplan te houden 

op Curaçao van 4 t/m 7 januari 2006, met aansluitend bilateraal overleg Nederland – Aruba 

tot 12 januari.  

 

De volgende onderwerpen voor de komende tripartiete Contactplanbijeenkomst zijn:  

 

1. Stand van zaken uitvoering slotverklaring 

2. Democratisch deficit 

3. Staatkundige verhoudingen 

4. Armoedebestrijding/jeugdwerkloosheid  

5. Innovatietrajecten binnen het onderwijs (incl. cultuur) 

 

Bij verschillende onderwerpen zullen de verantwoordelijke ministers en gedeputeerden van de 

verschillende eilanden worden uitgenodigd voor het houden van een inleiding. Ook zal een 

werkbezoek worden gebracht aan NGO’s.   

 

’s-Gravenhage, 17 juni 2005 

 

Bijlagen:  

 


