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Collega's,  

 

Een heel hartelijk welkom - ook namens mijn collega Khadija Arib, Voorzitter 

van de Tweede Kamer - bij de opening van dit Interparlementair 

Koninkrijksoverleg. Eveneens een hartelijk welkom aan de gevolmachtigde 

minister(s) die vanaf de tribune deze opening bijwonen. Het is mij een groot 

genoegen u te mogen begroeten in de Eerste Kamer. 

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Eerste Kamer voor een groot deel is 

vernieuwd sinds het Interparlementair Koninkrijksoverleg hier vorig jaar 

plaatsvond. Dat wil zeggen: de samenstelling van de Eerste Kamer. Zo is in juni 

2015 ook de samenstelling van onze commissie Koninkrijksrelaties ingrijpend 

veranderd. Dit gegeven en de evaluatie van 10-10-10 gaven aanleiding voor het 

werkbezoek dat vorige maand plaatsvond. Twaalf Kamerleden werden op alle 

zes de eilanden gastvrij ontvangen. De leden hebben niet alleen kennis kunnen 

nemen van de ervaringen met de nieuwe staatkundige structuur, maar vooral 

ook de kans gekregen om persoonlijke contacten op te doen. Voor een deel 

ook met de volksvertegenwoordigers hier aanwezig. Voor de onderlinge 

banden tussen de parlementariërs van het Koninkrijk is dat zeer belangrijk. 

Persoonlijk contact biedt een basis voor onderling begrip en respect. Daar zal 

dit IPKO hopelijk ook aan bijdragen.  



Wij zijn een tamelijk uniek Koninkrijk, geworteld in twee werelddelen. Dat biedt 

mooie kansen voor brede internationale samenwerking. Onder de noemer 

"One Kingdom - Four Countries" werken de landen van het Koninkrijk actief 

samen in de lobby voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad. Samen hopen wij 

een bijdrage te leveren aan een veilige, rechtvaardige en welvarende wereld. 

Koning Willem-Alexander verwoordde het mooi in zijn toespraak voor de 

Verenigde Naties in september vorig jaar: "Wij zijn intens gemotiveerd om de 

gehele internationale gemeenschap in VN-verband te dienen als partner for 

peace, justice and development." 

 

E pluribus unum. Uit velen één. Toch is de manier waarop wij die eenheid 

hebben vormgeven door de jaren heen steeds veranderd. Zo is het dit jaar 

precies 30 jaar geleden dat Aruba een autonoom en zelfstandig land werd 

binnen het Koninkrijk. Nogmaals onze hartelijke gelukwensen. Aruba plaveide 

de weg voor de autonome landen die op 10-10-10 ontstonden. Hoe het 

tegenwoordig met het Caribisch deel van het Koninkrijk gaat heb ik met eigen 

ogen mogen zien op het werkbezoek dat ik eind 2014 aflegde. Ik ben nog 

steeds onder de indruk van de waardevolle ontmoetingen die wij toen hadden 

en de vele positieve ontwikkelingen die in gang zijn ingezet.  

 

Natuurlijk zijn er ook altijd nog punten die verbeterd kunnen worden. Dat geldt 

voor het Europees deel van het Koninkrijk net zo goed. Als het gaat om het 

zoeken naar oplossingen voor die verbeterpunten, dan is dat in de eerste plaats 

een taak van regeringen. Toch hebben ook parlementen hier een belangrijke 

rol in te vervullen. Zij moeten hun regering controleren en aansporen. Door 

twee keer per jaar bijeen te komen kunnen wij als parlementariërs samen 



werken aan sterkere democratische controle in het Koninkrijk. Het programma 

van dit IPKO biedt daar mooie kansen voor. In de komende maanden zullen de 

beide Kamers der Staten-Generaal bovendien in debat gaan met de minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de evaluaties van de 

nieuwe staatkundige structuur.  Zij maken daarbij dankbaar gebruik van de 

inbreng uit het Caribisch deel van het Koninkrijk.  

 

Eén van de onderdelen van onze staatkundige structuur die wij nog vorm 

moeten geven is de geschillenbeslechting op grond van artikel 12a van het 

Statuut. Dit onderwerp staat ook tijdens dit IPKO op de agenda. Naar mijn 

mening is het van groot belang dat hier een definitieve procedure voor komt. 

Er zijn immers al ruim vijf jaar voorbij sinds dit artikel werd opgenomen in de 

Statuutswijziging. Zodra een rijkswetsvoorstel aanhangig is bij de Staten-

Generaal zullen de beide Kamers hun wetgevende activiteit voortvarend ter 

hand nemen. Maar nog veel belangrijker is dat wij continu met respect en 

begrip voor elkaars positie en achtergrond blijven werken aan manieren om 

geschillen te voorkomen en dat wij in open gesprek blijven. Op die manier 

kunnen wij voorkomen dat onze onderlinge verhoudingen worden 

gejuridiseerd en onnodig onder druk worden gezet.  

 

Goede verhoudingen tussen de parlementariërs van het Koninkrijk kunnen hier 

aan bijdragen. Ook, of misschien wel juist, wanneer er sprake is van verschil 

van inzicht. Ik wens u voor de komende dagen succes en inspiratie toe en ik 

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

Nederlanden, die wij aan beide zijden van de oceaan vertegenwoordigen, ten 

goede zal komen.  Dank u wel.  


