STATEN VAN SINT MAARTEN
tr,guk. 20 JUN 2017

AFSPRAKENLIJST TRIRARTIETOVERLEG JUNI 2017

(Den Haag, 12 juni 2017)

Samenstelling delegaties:

mw. drs. M.G. Wyatt-Ras (voozitter van de Staten), dhr. drs. G.R. Hera (commissie voorzitter), dhr. A.
M. Sneek, mw. mr D.G. de Sousa-Croes, mw. L.C. Jansen-Varlack, dhr. D.R. Rasmijn B.Sc., mw. mr E.C.
Wever-Croes, dhr. J.E. Thijsen, dhr. C.V.J. Romero, mw. drs. M.J. Lopez-Tromp, dhr. mr drs. H.Ch.J. Hek
(griffier)

Cvra_cao
dhr. W. Millerson (voorzitter van de Staten), mw. A.M. Pauletta (commissie voorzitter), mw. M. Moses,
dhr. J. Cordoba, mw. G. Mac William, dhr. G. Pisas, dhr. M. Rojer, dhr. R. Calmes, dhr. S.R. Cijntje, LL.M.
(griffier)
Sint Maarten
mw. S.A. Wescot-Williams (voorzitter van de Staten), dhr. drs. R.E. Samuel (commissie voorzitter), dhr.
F.G. Richardson, dhr. P.F.M. Geerlings, mw. N.R. Guishard-Joubert, LL.M. (griffier), dhr. mr R.R.
Richardson (adviseur), dhr. G.J. Richardson, LL.M. (ply. griffier)

Procedure Rijkswet Geschillenregeling

De delegaties herhalen dat er spoedig een geschillenregeling moet komen. Het ontwerp, van de minister
belast met Koninkrijksrelaties, dat door de Koninkrijksregering naar de Raad van State van het Koninkrijk
voor advisering is gestuurd, voldoet echter niet aan de uitgangspunten (onafhankelijk orgaan, bindende
uitspraken en strikt juridische vraagstukken met betrekking tot het Statuut) zoals in het
Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) in 2015 zijn afgesproken.
De delegaties spreken af dat zij zullen trachten gedurende deze week nadere informatie te verkrljgen
omtrent de stand van zaken van voornoemd ontwerp. Aan de hand van de verkregen informatie zal een
mogelijk (gezamenlijke) vervolgtraject worden uitgestippeld. Bovendien zullen de delegaties het gesprek
aangaan met de Nederlandse delegatie am te kunnen peilen wat de sentimenten zijn van de diverse
fracties in de Staten-Generaal voor wat betreft een geschillenregeling.

Gesprek met delegatie van Sint Eustatius inzake inbedding van het openbaar lichaam Sint Eustatius in
de Nederlandse Grondwet

Vertegenwoordigers van het openbaar lichaam Sint Eustatius (dhr. C. van Putten, mw. R. Leerdam en
dhr. R. Merkman) verschaffen informatie over het bestaande conflict tussen Sint Eustatius en
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Nederland. Redenen voor het conflict zijn de voorgestelde inbedding van het openbaar lichaam Sint
Eustatius (BES-eilanden) in de Nederlandse Grondwet, de begroting 2017 van het openbaar lichaam als
ook de afbakening van de bevoegdheden tussen Rijk en openbaar lichaam. De vertegenwoordigers van
het openbaar lichaam Sint Eustatius vragen de delegaties om steun in hun streven naar meer autonomie
en hun strijd tegen de voorgenomen inbedding in de Nederlandse Grondwet.
De delegaties komen overeen am bij terugkeer dit onderwerp binnen hun eigen Staten te bespreken en
eventueel de delegatie van Sint Eustatius (BES-eilanden) uit te nodigen am meer informatie te
verstrekken, met als doel een formeel standpunt van de respectievelijke Staten in te nemen in deze
kwestie.

integriteitskamer
De Sint Maartense delegatie informeert de andere delegaties omtrent de inhoud, procedure van
totstandkoming en de huidige stand van zaken van de Landsverordening Integriteltskamer.
De delegaties onderstrepen het felt dat de autonomie van elk land binnen het Koninkrijk ten alien tijde
behouden dient te warden en inmenging van andere Koninkrijkspartners in autonome aangelegenheden
onwenselijk is.

Het ideale Koninkrijk in 2040
Dit onderwerp was voor het eerst geagendeerd in het IPKO van januari 2017. In het IPKO van juni 2017 is
het wederom geagendeerd. De delegatie van Curacao uit haar ontevredenheid ten aanzien van de
consensusrijkswetten en het College Financieel Toezicht (CFT).
De Arubaanse delegatie kaart aan dat er sprake is van een mentaliteitscrisis binnen het Koninkrijk. De
visies van Nederland en de andere landen binnen het Koninkrijk over het Koninkrijk komen niet met
elkaar overeen.
De delegatie van Sint Maarten stelt voor dat de knelpunten in de relaties binnen het Koninkrijk worden
geinventariseerd (per land).
De delegaties spreken af dat de kaders van de discussie met betrekkIng tot dit onderwerp in het IPKO
duidelijk dienen te warden vastgelegd. Dit voorstel zal In het Presidium van het IPKO op 14 juni 2017
warden besproken.

Gezondheldszorg
In juni 2015 is op Aruba de Health Care Conference Aruba (HCCA) georganiseerd. Het initiatief voor deze
conferentie vloeide voort uit het IPKO. Tijdens voornoemde conferentie werd een concept
samenwerkingsovereenkomst besproken. Ook zijn de deelnemende delegaties de mogelijkheid van een
MOU tussen de inspecties Vol ksgezondheid nagegaan.
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Het streven naar samenwerking werd op 3 juni 2017 verwezenlijkt door de ondertekening van een
convenant tot samenwerking tussen de inspecties Volksgezondheid va n Aruba en Sint Maarten. Ook is
een Letter of intent tot samenwerking tussen Nederland, Aruba en Sint Maarten ondertekend.
De delegaties spreken af om dit onderwep op de agenda van het Tripartiet te houden om samenwerking
op het gebied van de gezondheidszorg tussen de eilanden te blijven bevorderen.

Onderwijs
De Arubaanse delegatie constateert dat de problematiek rond het AOV-gat voor buitenlandse studenten
(geldt ook voor studenten uit Aruba, Curacao en Sint Maarten) die in Nederland studeren nog steeds
bestaat. Deze problematiek is herhaaldelijk in het IPKO aangekaart maar de Nederlandse delegatie is van
mening dat dit door de Arubaanse regering c.q. regeringen van de eilanden dient te worden opgelost.
Voorts geeft de delegatie van Aruba aan dat in het kader van het "Dreamers-project" aan
ongedocumenteerde kinderen een permanente verblijfsvergunning wordt verstrekt, mits zij voloen aan
bepaalde criteria, opdat zij verder op Aruba kunnen studeren. Daarnaast wordt ook het pilot project
"Multilingual" genoemd waarbij onderwijs naast het Nederlands ook in het Engels en Spaans wordt
gegeven.
De delegatie van Curacao kaart de knelpunten van het huidige onderwijssysteem aan. De arbeidsmarkt
snakt naar praktisch ingesteld onderwijs zoals de vroegere bestaande huishoudschool en Its.
De Sint Maartense delegatie geeft aan dat zij met soortgelijke problemen te kampen heeft voor wat
betreft de arbeidsmarkt.

Veiligheid
Zowel de delegatle van Aruba als de delegatie van Curacao uiten hun bezorgdheid over de situatie in
Venezuela dat gevolgen heeft voor de eilanden. Deze gevolgen zijn c.a. een toename van
ongedocumenteerde Venezolaanse immigranten, toename van criminele activiteiten, prostitutie etc. De

overheden van beide eilanden houden de situatie nauw in de gaten en hebben reeds maatregelen
getroffen. Het is echter niet ondenkbaar dat de Venezolaanse mingraten in de toekomst om politiek

asiel zullen vragen.
Hoewel Sint Maarten op grotere afstand van Venezuela ligt, zijn oak daar reeds gevolgen te zien van de
politieke situatie in Venezuela.
De delegaties spreken af dat zij de situatie nauwlettend in de gaten blijven houden als ook informatie
blijven uitwisselen.

Economische kansen
De delegatie van Sint Maarten geeft aan dat er een initiatief is am met een ferryverbinding tussen de

Bovenwindse eilanden te starten. De delegatie van Curacao wijst op het feit dat de minister van
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Buitenlandse Zaken de wens heeft uitgesproken om deel te nemen aan het Chinese project Guangdong
Zhenrong Energy ltd. (GZE).
De delegatie van Aruba vraagt de aandacht voor de discrepantie tussen de invoerrechten tussen Aruba
en Curacao voor gelijksoortige goederen. Het verschil loopt soms van 6% vs. 22%. Door samenwerking
en afstemming kunnen deze discrepanties worden weggewerkt.

Academie voor wetgeving

De delegaties geven aan dat sinds de resolutie over dit onderwerp in 2014 door het Tripartiet is
aangenomen, niet veel is gebeurd op dit gebied. Alle eilanden kampen nog steeds met een gebrek aan
wetgevingsjuristen en het verzoek is om dit snel weer op te pakken.

Ministeriele Samenwerkingsregeling

Op grand van eerder gemaakte afspraken in het kader van het Tripartiet heeft de delegatie van Aruba
aangegeven dat de Directie Wetgeving van Aruba is geInstrueerd am een nieuwe regeling te
concipieren. Dit proces loopt inmiddels at enkele jaren.
De delegaties zullen elkaar op de hoogte blijven houden met betrekking tot dit onderwerp.

Samenwerking en vormgeving Tripartiet overleg

De delegaties spreken af dat zo spoedig mogelijk een nieuw voorstel voor de samenwerking binnen het
Tripartiet dient te warden voorgelegd.

Den Haag, 12 juni 2017
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dhr. drs. G.R.
—
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n de Staten van Aruba)

(Voorzitter vaste commissie
Koninkrijksaangelegenheden en
Buitenlandse Betrekkingen van de
Staten van Aruba)

,

mW. A.M. Pauletta
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(Voozitter van de Staten van Curacao)

(Voorzitter vaste commissie
Koninkrijksaangelegenheden,
Interpartementaire Relaties en
Buitenlandse Betrekkingen van de
Staten van Curacao)

mw. S.A. Wescot-Williams

dhr. drs. R.E. Samuel

(Voozitter van de Staten van Sint Maarten)

(Voorzitter vaste commissie
Koninkrijksaangelegenheden en
interparlementaire Relaties van de
Staten van Sint Maarten
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Concept-agenda Tripartiet Aruba-Curacao-Sint Maarten
Mercure Hotel Den Haag, Juni 2017

Maandag 12 iunl 2017
09:00

Ontvangst

09:30-10:00

Opening
Procedure Rijkswet Geschillenregeling

10:00-11:00

Gesprek met delegatie van Sint Eustatius inzake inbedding van het openbaar lichaam
Sint Eustatius in de Nederiandse Grondwet

11:00-11:15

Koffie pauze

11:15-12:00

Integriteitskamer

12:00-12:30

Het ideale Koninkrijk in 2040

12:30-13:30

Lunch

13:30 14:00

Vervolg Het ideate Koninkrijk In 2040

14:00-15:30

Gezondheidszorg

-

Onderwijs
Veiligheid
Economische kansen
Academie voor wetgeving

15:30-15:45

Koffie pauze
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15:45-16:15

Ministeriele Samenwerkingsregeling

16:15-17:00

Samenwerking en vormgeving Tripartiet overleg
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