‘Helaas is er niet altijd oog voor de Landen en
Gebieden Overzee van de Europese Unie’

Samira Rafaela © European Union 2020-Source: EP
‘Helaas is er niet altijd oog voor de Landen en Gebieden Overzee van de Europese Unie.’
Aldus de Nederlandse Europarlementariër (D66) Samira Rafaela in een beschouwing over
de EU, de Coronacrisis en het Koninkrijk. Rafaela benadrukt dat een Nederlandse
minister of staatssecretaris in de EU namens het gehele Koninkrijk spreekt. ‘Als wij dit
beseffen, ben ik ervan overtuigd dat we in 2021, als Koninkrijk, dichter naar elkaar toe
groeien.’
‘2020 is een roerig jaar voor de verhoudingen binnen ons Koninkrijk. De uitbraak van het
Coronavirus heeft de relaties tussen de autonome landen van ons Koninkrijk duidelijk op de proef
gesteld. Een crisis is vaak een ‘make or break’ moment. Hervorming en vernieuwing van de
Europese Unie zijn vaak versneld na de uitbraak van een crisis.
Een voorbeeld hiervan is de Europese staatsschuldcrisis van eind 2009 welke heeft geleid tot onder
andere de oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Ook de Coronacrisis is voor
de Europese Unie een moment van pompen of verzuipen. Maatregelen die jaren terug ondenkbaar
waren, zoals het Coronaherstelfonds, worden nu werkelijkheid.
Beperkte kennis over LGO
Helaas is er niet altijd oog voor de Landen en Gebieden Overzee van de Europese Unie. Wanneer
slechts drie lidstaten (Frankrijk, Denemarken en Nederland) gebieden met deze status hebben, is
er helaas beperkte kennis over de status en de vraag welke rechten de eilanden hebben.
Begin november was het voor mij mogelijk om weer in het Caribische deel van het Koninkrijk te
zijn. Dit keer om zelf te zien wat de impact van het Coronavirus is. Vanwege de reisadviezen was
het helaas niet mogelijk om naar Aruba te gaan, maar op Curaçao heb ik duidelijk gemerkt hoe
veel stiller het eiland is, hoe inkomsten uit toerisme zijn weggevallen en wat voor gevolgen dat
heeft voor de inwoners.
Je hoeft geen genie te zijn om te bedenken hoe groot de gevolgen van de Coronacrisis voor de
Caribische delen van ons Koninkrijk zijn wanneer inkomsten uit toerisme zo’n groot onderdeel
zijn van de economie, in een aantal gevallen zelfs meer dan negentig procent.
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Oproep voor bijzonder noodfonds
Toen het Coronavirus in Brussel om zich heen greep, kwam het Europees Parlement op
onontgonnen terrein, maar al na enkele weken wist het zich te herpakken met vergaderingen en
stemmingen op afstand. Dit bracht de mogelijkheid om een resolutie aan te nemen over COVID19 en de gevolgen hiervan, waarbij mijn politieke groep, Renew Europe, het initiatief nam.
Op mijn initiatief bevatte deze resolutie een oproep aan de Europese Commissie en de lidstaten
om een bijzonder (nood)fonds ter ondersteuning van de Landen en Gebieden Overzee op te
richten. Dit (nood)fonds zou de getroffen sectoren moeten ondersteunen, waaronder de
gezondheidszorg en de toerismesector.
Deel van Europese familie
Het Europees Parlement heeft hiermee duidelijk aangegeven dat de Landen en Gebieden Overzee
tot de Europese familie behoren. Nu de nieuwe meerjarenbegroting wordt goedgekeurd kunnen
de LGO’s rekenen op nieuwe fondsen voor de komende zeven jaar.
Wel heeft de Europese Commissie bestaande middelen die al bedoeld waren voor de Landen en
Gebieden Overzee geoormerkt voor COVID-19 doeleinden. Een voorbeeld hiervan is het
RESEMBID-fonds waarbinnen een budget van 10 miljoen euro beschikbaar is gemaakt voor het
aanpakken van de Coronacrisis.
Het einde van 2020 nadert waardoor ik nu ook vooruitkijk naar 2021. Dat jaar zal hopelijk een jaar
van herstel worden. Het jaar waarin toerisme, en daarmee de economie, hopelijk weer kan opleven.
Solidariteit voorop
Volgend jaar vinden natuurlijk ook de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In het
verkiezingsprogramma heeft D66 een apart gedeelte opgenomen over het Koninkrijk (zie elders
in deze Nieuwsbrief, red.). Wat D66 betreft staat solidariteit voorop. Wanneer een ramp de
eilanden treft wordt het gehele Koninkrijk geraakt.
Wanneer een Nederlandse minister of staatssecretaris spreekt in de Raad van Ministers in Brussel,
spreekt deze namens het volledige Koninkrijk. Wanneer we dit besef hebben, kunnen we vooruit
en ik ben ervan overtuigd dat we in 2021, als Koninkrijk, dichter naar elkaar toe groeien.
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