Tom Berendsen (CDA):

‘Als Europese burgers zijn wij met elkaar verbonden’
‘Statuswijziging naar ‘ultraperifeer gebied’ maakt meer Europese
steun mogelijk, maar vergt grondige discussie’

Het zou mooi zijn als Aruba met hulp van de Europese Unie zijn economie kan herstellen.
Op de langere termijn maakt een statuswijziging naar ‘ultraperifeer gebied’ meer steun
mogelijk. ‘Aruba kan dan een beroep doen op Europese structuurfondsen. Dit vergt een
grondige discussie’. Aldus Tom Berendsen, sinds juli 2019 lid van het Europees Parlement
(CDA/Europese Volkspartij) en onder meer lid van de Commissie voor Regionale
Ontwikkeling.

‘Arubanen,

Curaçaoënaars, Sint Maartenaren, Bonairianen, Statianen en Sabanen vormen de
burgers van de Caribische Koninkrijksdelen. Wij zijn met elkaar verbonden als Europese burgers.
Vanuit de overtuiging dat we samen sterker zijn dan alleen, zet het CDA zich ervoor in dat de
Nederlandse Cariben de samenwerking en betrokkenheid met Europa kan intensiveren.”
De bovenstaande zinnen komen uit ons verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen
van 2019 en vatten in een notendop samen hoe wij als CDA naar de verbinding tussen de
Caribische delen van het Koninkrijk en de Europese Unie kijken. Los van de juridische status die
de eilanden in EU-verband innemen, zijn de inwoners van de eilanden Nederlandse staatsburgers
en daarmee ook Europese burgers. Alleen daarom al heeft de EU ook een verantwoordelijkheid
richting de inwoners van de eilanden.
LGO-steun slechts het begin
Tijdens de crisis die de afgelopen maanden over de wereld is uitgerold en waarvan de gevolgen op
Aruba en de andere eilanden zeer zwaar worden gevoeld, moet dit dan ook gestalte krijgen. Begin
april kondigde de Europese Commissie al aan 111 miljoen euro extra te zullen vrijmaken voor
steun aan ‘landen en gebieden overzee’ (LGO), een juridische status die Aruba en de andere
Caribische delen van het Koninkrijk op dit moment ook hebben. Een mooi bedrag, maar wanneer
je bedenkt dat dit bedrag over 13 LGO’s moet worden verdeeld en gezien de economische schade
die in veel van deze gebieden nog altijd lijkt te verergeren, kan dit slechts het begin zijn.
We moeten dan ook op zoek naar kansen in de huidige discussie over de Europese
meerjarenbegroting. Er wordt een aanzienlijk fonds beschikbaar gesteld voor het herstel van de
Europese economie. Het zou mooi zijn wanneer een deel hiervan kan worden gebruikt om de
economie van Aruba en andere LGO’s te steunen. In april heeft het Europees Parlement al een
oproep in die richting gedaan en we zullen controleren of de Commissie hier ook gevolg aan geeft.
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Meer EU-steun mogelijk
Op langere termijn zou een statuswijziging naar ‘ultraperifeer gebied’ meer Europese steun aan
Aruba mogelijk kunnen maken. Onder deze status voor delen van lidstaten die op grote afstand
van het Europees continent liggen, is het EU-recht in principe volledig van kracht, maar zijn er
uitzonderingen mogelijk wanneer de bijzondere omstandigheden dat vragen.
Dit heeft grote gevolgen voor de autonomie die de landen tot nu toe hebben om hun eigen
wetgeving in te stellen. Aan de andere kant kan men dan wel een beroep doen op de middelen
voor ultraperifere gebieden binnen de Europese structuurfondsen. Al met al is dit dan ook geen
eenvoudige keuze en vraagt dit om een grondige discussie, zowel in de landen afzonderlijk als in
Koninkrijksverband. Op korte termijn zal dit dan ook geen soelaas bieden.
EU-plicht aan inwoners
In de tussentijd moeten we alles doen wat binnen het huidige kader mogelijk is om ervoor te
zorgen dat de EU hulp biedt in deze moeilijke periode. Dat doen we niet alleen uit
medemenselijkheid, maar dat zijn we naar de inwoners van Aruba en de andere Caribische
Koninkrijksdelen als mede-Europeanen verplicht’.
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