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Geachte minister-president Rutte,
Geachte staatssecretaris Knops,

Aan de vooravond van de top van de Europese Raad over de meerjarenbegroting en het herstelfonds
vraag ik graag uw aandacht voor de situatie in het Caribisch deel van ons Koninkrijk. ln de landen Aruba,
Curaçao en Sint Maarten en in de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius, kernt de COVID-19pandemie bijzonder hard aan. Deze gebieden maken deel uit van de Europese familie. Het gehele
koninkrijk is lid van de Europese Unie. En u als premier van het gehele Koninkrijk der Nederlanden spreekt
in de Europese Raad ook namens de inwoners van deze Landen en Gebieden Overzee.
De Coronacrisis treft ons allen en het heeft overheden voor duivelse dilemma's gezet. ln het Caribisch
deel van het Koninkrijk zagen de regeringen en lokale overheden zieh genoodzaakt om de grenzen dicht
te doen, waarmee toerisme, veruit de belangrijkste bron van inkomsten, volledig tot stilstand kwam te
liggen. Landen die het al zwaar hadden door de crisis in Venezuela of nog niet waren hersteld van orkaan
Irma, kregen een nieuwe ramp te verduren.

Op 17 april jl. heeft het Europees Parlement de Commissie en de lidstaten opgeroepen om de Landen en
Gebieden Overzee van steun te voorzien door middel van een buitengewoon fonds. Dit om de
gezondheidszorg en de getroffen sectoren te ondersteunen. Tot op heden is een dergelijk fonds nog niet
opgericht, mede door de ontwikkelingen rondom het Meerjarig Financieel Kader.

lk vraag u om, in uw roi als minister-president van alle vier de landen van het Koninkrijk der Nederlanden,
binnen de raad aandacht te vragen voor de urgente situatie in de Landen en Gebieden Overzee van de
Europese Unie en actief te pleiten voor een buitengewoon fonds, dan wel het ter beschikking stellen van
voldoende middelen. De nieuwe begroting van de Europese Unie moet ook kunnen voorzien in de acute
behoeften die nu bestaan in deze delen van ons koninkrijk. Oat is in het belang van honderdduizenden
Europese burgers in deze gebieden.
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