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32 CONGRES

“GELIJKWAARDIGHEID IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN”
Inleiding

InterExpo is thans bezig met de voorbereiding van haar 32ste Congres en heeft gekozen
voor het thema ‘gelijkwaardigheid binnen het
Koninkrijk’. In dit congres zal de staatkundige
gelijkwaardigheid zoals die ervaren wordt in de
landen in het Koninkrijk centraal staan, vanuit
de wens dat de lezingen en discussies die
gevoerd gaan worden tussen de deelnemers
een positieve bijdrage zullen leveren.

Het Statuut als de hoogste
wettelijke regeling

Bij de behartiging van de Koninkrijksaangelegenheden worden daar waar mogelijk de
landsorganen van de landen ingeschakeld.
Het Statuut laat de nadere regeling van enkele
Koninkrijksaangelegenheden over aan de
Nederlandse Grondwet. Hierbij worden de
bepalingen van het Statuut in acht genomen.

De overstap van 1954 naar 2022

Indien wij de overstap maken van 1954 naar het
heden en daarbij letten op de ontwikkelingen
die zich op staatsrechtelijk gebied binnen het
Koninkrijk hebben voorgedaan, kunnen wij ons
afvragen hoe het thans gesteld is met de toen
beoogde ‘gelijkwaardigheid’ van de autonome
rijksdelen. Hoe ervaren de rijksdelen in het Caribisch gebied deze gelijkwaardigheid? Of is hier
eerder sprake van ‘legal transplants’? Wat is de
invloed geweest van het Europees recht op de
staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk?

De regeringsverklaringen in Aruba,
Nederland en Curaçao

Premier Rutte benadrukte in de regeringsverklaring in januari 2022 bij het aantreden van
het nieuwe Kabinet dat zijn regering de samenwerking met de rijksdelen in het Caribisch gebied zal zoeken op basis van gelijkwaardigheid.
Verder beschreef hij een nieuwe politieke cultuur met meer transparantie en aandacht voor
de uitvoering van politiek en beleid.

w w w . i n t e r e x p o . b i z
In het coalitieakkoord van 15 december 2021
wordt aangekondigd dat de vier partijen zich
‘vanuit Nederland (blijven) inspannen om
samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten
te werken aan goed bestuur, de aanpak van
corruptie en het duurzaam versterken van de
economieën en onderwijs aan de hand van
duurzame afspraken’ en ‘het democratisch
tekort bij de besluitvorming door de Tweede
Kamer over voorstellen van rijkswet (willen)
opheffen door ruimte te geven voor een proportionele stem van de Caribische landen.’
Bemoedigend is dat ook in het regeerakkoord
op Curaçao van 30 april 2021 werd opgenomen
dat de twee samenwerkende politieke partijen
in de coalitie zich zullen inspannen om als autonoom land nauw samen te werken met de
andere partners in het Koninkrijk.

Gelijkwaardigheid binnen het
Koninkrijk

Door het gemeenschappelijk verleden en het
gedeelde cultureel erfgoed ligt er een stevige
basis om samenwerking constructief uit te
bouwen. Die samenwerking is beslist niet alleen een politiek-bestuurlijke aangelegenheid.
Samenwerken krijgt evenzo vorm en inhoud
door de banden in de private sector, zelfstandige bestuursorganen en tal van nietgouvernementele organisaties.
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7 december debat:

Evenredige invloed op Rijkswetten

Dit onderwerp komt ook voor in het
Nederlandse coalitieakkoord van 15 december 2021
en poogt een antwoord te geven op het veelbesproken
democratisch deficit. Welke mogelijkheden zijn er om
dit te realiseren?

8 december debat:

Gelijke bescherming van mensenrechten

Fundamentele rechten in het Koninkrijk:
meer eenheid in bescherming?

Inleidend referaat, prof.dr. Ernst Hirsch Ballin.

In de praktijk van alledag zorgt dit voor uitdagende ontmoetingen op tal van terreinen,
zoals landbouw, klimaat, energie, armoede,
vluchtelingen, onderwijs, belastingdienst, justitie en politie, infrastructuur te land, lucht- en
scheepvaart, gezondheidszorg, enzovoorts.
Hoeveel beter zou deze samenwerking uitpakken wanneer meer besef zou leven van het gemeenschappelijk erfgoed en de kansen die dit
ons biedt op tal van gebieden. Hopelijk zal dit
congres de gelijkwaardigheid tussen de rijksdelen, maar ook tussen de Caribisch Nederlandse openbare lichamen, Bonaire, Saba en
St. Eustatius en het Europese deel van Nederland dusdanig kunnen belichten, dat beter aandacht besteed zal worden aan de kansen die
de Koninkrijksband biedt, met name voor de
landen en openbare lichamen in het Caribisch
gebied. Behalve naar de gelijkwaardigheid zou
ook gekeken kunnen worden naar de realisering van gelijke behandeling van de burgers in de
verschillende landen van het Koninkrijk maar
ook van de drie openbare lichamen, ongeacht
geslacht, afkomst, huids-kleur, geloof, leeftijd,
opleiding en seksuele oriëntatie.
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