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Collega’s, dames en heren, 

 

Een heel hartelijk welkom bij de opening van dit Interparlementair 

Koninkrijksoverleg.  

 

Eveneens een hartelijk welkom aan de plaatsvervangend 

gevolmachtigde minister van Aruba en de gevolmachtigde ministers 

van Curaçao en Sint Maarten die vanaf de tribune deze opening 

bijwonen. En een bijzonder warm welkom aan de nieuwe 

afgevaardigden uit de Eerste Kamer in de delegatie van de Staten-

Generaal. Voor u is het uw eerste Interparlementair 

Koninkrijksoverleg, en voor mij ook.  

 

Zoals u wellicht weet, is de Eerste Kamer onlangs, op 27 mei, nieuw 

gekozen. Volgende week kiezen wij uit ons midden de nieuwe 

Voorzitter. Tot dat moment treed ik op als Tijdelijk Voorzitter en mag 

ik u vandaag welkom heten. Een nieuw gezicht dus voor u, 

verschillende nieuwe gezichten, maar ook een aantal oude bekenden. 

 

Laat ik nog even kort stilstaan bij de Eerste Kamerverkiezingen dit 

jaar. Voor het eerst hadden namelijk ook de kiezers op Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de 

samenstelling van deze Kamer. Indirect, net als hier in Nederland. 

Wordt de Eerste Kamer in Nederland gekozen door de Provinciale 

Staten, in Caribisch Nederland gebeurt dat sinds dit jaar door de 

Kiescolleges.  
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Zo blijft ons kiesrecht tot op de dag van vandaag in ontwikkeling. En 

dat 100 jaar nadat het algemeen kiesrecht in het Europees deel van 

het Koninkrijk tot stand werd gebracht. In 1917 met het algemeen 

kiesrecht voor mannen en in 1919 met het algemeen kiesrecht voor 

vrouwen. Morgen over twee weken is het precies 100 jaar geleden, 

op 10 juli 1919, dat de Eerste Kamer debatteerde en stemde over het 

initiatiefwetsvoorstel waarmee ook vrouwen actief kiesrecht kregen. 

 

In het Caribisch deel van het Koninkrijk duurde het echter nog tot 

1948 voordat ook daar algemeen kiesrecht tot stand kwam. Aan de 

verkiezingen in 1945 deden nog slechts 4000 mannen mee, vier jaar 

later brachten ruim 37.000 mensen hun stem uit: 18.000 mannen en 

19.000 vrouwen. De eerste vrouw die in de nieuwe Staten van de 

Nederlandse Antillen werd gekozen, was Altagracia de Lannoy-

Willems.  

 

Inmiddels hebben de eilanden overigens een enorme voorsprong 

waar het gaat om een vrouwelijke premier: Lucina Elena da Costa 

Gomez-Matheeuws was de eerste in 1977 en momenteel hebben 

zowel Sint Maarten als Aruba een vrouwelijke minister-president. 

Nederland heeft dus nog wat in te halen.  

 

Collega’s, 

 

Het is alweer ruim een jaar geleden dat u elkaar in deze zaal 

ontmoette. Helaas missen we deze week de delegatie van de Staten 

van Sint Maarten. Zij heeft moeten besluiten om deze week voorrang 

te verlenen aan de behandeling van de landsbegroting 2019. De Sint 

Maartense delegatie zal node worden gemist tijdens de besprekingen 
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die deze week volgen, maar zal tijdens dit IPKO op de hoogte worden 

gehouden van de verschillende uitkomsten. 

Sinds het laatste IPKO van januari 2019 is er het nodige gebeurd. Het 

is geen geheim dat de financiële huishoudingen en de 

rechtshandhavingsketen in meer of mindere mate bijzondere 

aandacht verdienen en onderwerp zijn van gesprek binnen het 

Koninkrijk. Ook de wijze waarop wij elkaar binnen het Koninkrijk hulp 

en bijstand kunnen verlenen om de uitdagingen het hoofd te bieden, 

waarvoor bijvoorbeeld de Venezolaanse crisis onze landen stelt, is de 

afgelopen periode uitvoerig besproken. Tot slot kan niet onvermeld 

blijven dat de plenaire behandeling van de Rijkswet 

Koninkrijksgeschillen voor komende week is geagendeerd in de 

Tweede Kamer.  

 

Niet al deze onderwerpen vindt u op de IPKO-agenda, al was het 

maar omdat eerst de regeringen van onze landen en de 

Koninkrijksregering aan zet zijn. Dat neemt niet weg dat u ook in de 

komende dagen weer met elkaar spreekt over fundamentele zaken, 

zoals de SDG’s en de structuur van ons Koninkrijk in internationaal 

vergelijkend perspectief. 

 

Naast de gesprekken die u zult hebben in deze Kamer en aan de 

overkant in de Tweede Kamer, staan er ook enkele werkbezoeken op 

het programma. Zo staat donderdag in het teken van een bezoek aan 

Rotterdam The Hague Airport met als centrale thema’s de 

doorontwikkeling van het regionale vliegveld en grensbewaking, en 

van een bezoek aan Rotterdam-Zuid waar u kennis gaat maken met 

de wijk en haar bewoners, en waar u wordt geïnformeerd over de 

Rotterdamse aanpak.   
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Zeer bijzonder aan dit IPKO is dat Zijne Majesteit Koning Willem-

Alexander u heeft uitgenodigd voor een ontvangst op Paleis 

Noordeinde. Het Caribisch deel van het Koninkrijk kan rekenen op 

onverminderde aandacht van de leden van het Koninklijk Huis. Zo 

vierden de Koning en Koningin in juli vorig jaar de Dia de Bandera op 

Curaçao, was Prinses Beatrix eind 2018 nog op Bonaire en heeft de 

Koning persoonlijk kennisgenomen van het herstel op de 

Bovenwindse eilanden, na de verwoestingen door de orkanen Irma en 

Maria in september 2017. Het Huis van Oranje-Nassau is een 

onmisbare, verbindende factor binnen het gehele Koninkrijk. 

 

Collega's,  

 

Voor de komende dagen wens ik u succes en inspiratie toe en ik hoop 

dat u zult komen tot afspraken die de inwoners van het Koninkrijk der 

Nederlanden, die wij aan beide zijden van de oceaan 

vertegenwoordigen, ten goede zullen komen. 

   

Dank u wel. 


