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Collega's,  

Bon bini den Staten-Generaal! Welcome to the States General! 

 

Een heel hartelijk welkom - ook namens mijn collega Anouchka van Miltenburg, Voorzitter 

van de Tweede Kamer - bij de opening van het Interparlementair Koninkrijksoverleg. 

Eveneens een hartelijk welkom aan de gevolmachtigde ministers die vanaf de tribune deze 

opening bijwonen. Het is mij een groot genoegen om u hier in deze zaal voor het eerst in 

mijn hoedanigheid als Kamervoorzitter te mogen begroeten. Dat neemt niet weg dat ik een 

aantal van u reeds bij eerdere gelegenheden uitgebreid heb mogen spreken. 

Vijf maanden na het overleg in Curaçao zijn de parlementaire delegaties wederom bijeen, dit 

keer in Den Haag. In de tussentijd zijn er via video-conferentie onderwerpen vastgesteld en 

hebben de werkgroepen hun werkzaamheden opgepakt. Het overleg dat vandaag en de 

komende dagen plaatsvindt, is gebaseerd op directe communicatie en persoonlijke 

ontmoetingen. Door het uitwisselen van informatie en standpunten kunnen wij tot meer 

wederzijds begrip komen en tot grotere onderlinge verbondenheid.  

 

In 2010 is een nieuwe staatkundige structuur opgezet. Hiermee is het fundament gelegd 

voor nieuwe autonomie, voor meer doelmatig en efficiënt bestuur, voor het versterken van 

de rechtshandhaving en de rechtsstaat, en voor het dichterbij de burgers brengen van 

parlementaire democratie. Maar de herziening van het Statuut voor het Koninkrijk 

betekende ook het startschot van een nieuwe manier van samenwerken. Het gaf ons de kans 

om onze onderlinge relaties opnieuw in te vullen. Met het voordeel van enerzijds een lange 

geschiedenis en anderzijds deze nieuwe start kunnen wij elkaar ondersteuning bieden, 

knelpunten wegnemen en kansen benutten.  

Kansen in de verbinding tussen het Europees en het Caribisch deel van het Koninkrijk, tussen 

Europa en Zuid-Amerika. Kansen om van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en de hand 

te reiken. Ik heb vorige maand in Den Haag gesproken met de GRULAC, de groep van 

ambassadeurs van alle landen van Latijns-Amerika en de Cariben. Ook zij onderstreepten de 



bijzondere positie waarin ons Koninkrijk zich bevindt: met één been in Europa en met één 

been in Zuid-Amerika. Deze tamelijk unieke situatie stelt ons in staat om elkaar over en weer 

te steunen in economische, maatschappelijke en bestuurlijke activiteiten. Hiermee dient een 

ieder niet alleen zijn eigen belang, maar zeker ook het gemeenschappelijk belang van de 

volkeren in  het Koninkrijk. 

Het enthousiasme waarmee Koning Willem-Alexander sinds zijn aantreden zijn verbindende 

rol in de landen van het Koninkrijk heeft opgepakt, werkt aanstekelijk. Ook het vieren van 

200 jaar Koninkrijk draagt bij aan onze verbondenheid. Onze huidige democratische 

rechtsstaat en constitutionele monarchie zijn in veel opzichten anders dan 200 jaar geleden. 

Toch is in de jaren 1813-1815 de basis gelegd voor het Koninkrijk waarin wij nu leven en is 

het belangrijk dat wij stilstaan bij de geschiedenis hiervan. De rode draad daarin is de 

ontwikkeling van de democratische rechtsorde in al haar facetten, hier en in het Caribisch 

gebied.  

Er staat voor de komende week een aantal zeer interessante onderwerpen op het 

programma. Deze week zullen de werkgroepen voor gezondheidszorg, onderwijs, 

economische kansen binnen het Koninkrijk en integriteit van bestuur hun activiteiten en 

bevindingen terugkoppelen. Daarnaast vindt er een presentatie plaats over de registratie 

van zeeschepen. Ook zullen er werkbezoeken worden afgelegd aan Stichting De Herstelling 

in Amsterdam en aan het Kinderrechtenhuis in Leiden. Het programma van de komende 

dagen is in zekere zin een weergave van onze samenwerking: een breed palet van 

onderwerpen met ruimte voor formeel overleg en praktijk bezoeken, maar ook voor 

informeel samenzijn.  

Ik wens u een openhartig en respectvol beraad toe, dat leidt tot doordachte en breed 

geaccepteerde uitkomsten. Voor ik afsluit, wil ik graag een verwijzing maken naar het 

Koninkrijksjeugdparlement dat twee weken geleden plaatsvond in Sint Maarten. Ook hier 

werd keer op keer het belang van samenwerking benadrukt. Eén van de conclusies was: "Het 

koninkrijk is te belangrijk om aan politici, bestuurders en ambtenaren over te laten." Laten 

wij  onze jongeren deze week het tegendeel bewijzen. Ik wens u allen inspiratie en succes. 

Dank u wel.  

 


