
Van een onzer
verslaggeefsters 
Willemstad - Koninkrijks-
minister Frans Timmer-
mans (PvdA) van Buiten-
landse Zaken (BuZa) heeft
een brief gestuurd aan het
Internationaal Olympisch
Comité (IOC) waarin hij
zijn steun geeft voor toe-
treding van Curaçao.

Dat werd gisteren be-
kend tijdens een perscon-
ferentie met minister
Timmermans en mi-
nister-president Asjes, te-
vens minister van Algeme-
ne Zaken en Buitenlandse
Betrekkingen. ,,De brief is
gericht aan IOC-voorzitter
Bach en de kern is dat
Nederland met de brief of-
ficieel verklaart geen enkel
bezwaar te hebben tegen
een verzoek van Curaçao
om lid te worden van het
IOC. Ik begrijp dat verlan-
gen heel goed en ik zie
met plezier tegemoet dat
Curaçao op de Olympi-
sche Spelen medailles gaat
halen. Dan gaan we dat sa-

men vieren. Ik vind het
prachtig dat sport kan ver-
broederen”, aldus Tim-
mermans. De minister
vertelde dat hij het belang-
rijk vindt ‘om de belangen
van Curaçao mee te ne-

men in het buitenlands
beleid’. ,,Ik ben minister
van het Koninkrijk, niet al-
leen van Nederland”, al-
dus Timmermans.

Hij vertelde over het Ko-
ninkrijksoverleg Buiten-

landse Betrekkingen dat
gisterochtend op Sint
Maarten plaatsvond: ,,Het
was de eerste keer dat we
met zijn allen bij elkaar za-
ten. Op Sint Maarten heb-
ben we constructief ge-

sproken met de vier lan-
den in het Koninkrijk over
het gemeenschappelijke
in het buitenlands beleid.
Ook op punten waar we el-
kaar kunnen ondersteu-
nen.” 

Asjes: ,,De regering van
Curaçao wil samenwerken
met de andere landen
binnen het Koninkrijk.
Dat betekent ‘goed over-
leg’. Vanochtend was zeer
constructief en productief.
In het statuut staat dat wij
naar buiten treden als Ko-
ninkrijk en daarvoor zijn
overleg en samenwerking
zeer belangrijk.” 

Timmermans verklaart:
,,We gaan met z’n vieren
hard werken aan de cam-
pagne om het Koninkrijk
tijdelijk lid te laten zijn van
de VN Veiligheidsraad.
Daarnaast heeft Curaçao
een lijst aangeleverd van
landen waarvan het visum
vergemakkelijkt dient te

worden. Het gaat hierbij
vooral om Saudi-Arabië,
Colombia en Peru. Wij
gaan nu proberen hier
stappen in te maken. Ho-
pelijk lukt dit de komende
maanden.” Timmermans
is van mening dat tijdig
wederzijds informeren be-
langrijk is. Hij doelt op
internationale betrekkin-
gen, handelsmissies waar
alle landen van het Ko-
ninkrijk belang bij hebben
en over de intensivering
van het buitenlands beleid
in de regio ten aanzien van
Venezuela, Colombia, Cu-
ba, Panama en Mexico. 

Sancties tijdig bespreken

Die maakte in het kader
van zijn werkbezoek aan
Nederland ook zijn op-
wachting bij de Staten-Ge-
neraal. Hij wisselde met
de voorzitters van de Eer-
ste en Tweede Kamer van
gedachten over het Neder-
landse parlementaire
systeem. 

Na het gesprek wilde de
prins wel een kijkje ne-
men bij de vergadering die
op dat moment in de ple-
naire zaal gaande was.
Daar zag hij delegaties van
Curaçao, Aruba, Sint
Maarten en Nederland
met elkaar debatteren over
jeugd- en jongerenaange-
legenheden.

Een paar uur daarvoor
was de zomereditie van
het Ipko officieel van start
gegaan. Gastvrouw en Se-

naatsvoorzitter Ankie
Broekers-Knol benadrukte
in haar welkomstwoord
dat het halfjaarlijkse over-
leg leidt ‘tot meer weder-
zijds begrip en een grotere
onderlinge verbonden-
heid’. Zij zei kansen te
zien om ‘van elkaar te le-
ren, elkaar te ondersteu-
nen en de hand te reiken’.

Broekers-Knol betoogde
dat de landen door samen
te werken niet alleen het
eigen belang dienen,
‘maar zeker ook het ge-
meenschappelijke belang
van de volkeren in het Ko-
ninkrijk’. De Senaatsvoor-
zitter wees voorts op ‘het
aanstekelijk werkende en-
thousiasme waarmee ko-
ning Willem-Alexander
een verbindende rol in het
Koninkrijk vervult’.

Voorzitter Mike Franco
van de Curaçaose Staten
sprak de verwachting uit
dat het overleg in Den
Haag wordt benut om de
banden in het Koninkrijk
te versterken zoals dat tij-

dens het Ipko in januari in
Willemstad volgens hem
heel goed gelukt is. Hij
riep op te kijken naar pro-
blemen die samen kun-
nen worden opgelost in
plaats van elkaar te wijzen

op zaken die bij de ander
niet goed gaan.

Franco zei erop te ver-
trouwen dat wat hij noem-
de ‘gevoelige onderwer-
pen’ als integriteit en ra-
cisme op een volwassen

manier en met diepgang
besproken kunnen wor-
den.

Positie jongeren
in Koninkrijk
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De deelnemers aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg werden voorafgaand aan de beraadslagingen op de
foto gezet. FOTO HANS KOUWENHOVEN

Ipko: Van elkaar leren
Van onze correspondent
Den Haag - De belangstelling van de zijde van
het publiek en de Nederlandse media voor het
Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) is
nihil, maar gisteren nam er tot ieders verras-
sing wel een heel bijzondere toehoorder plaats
op de gastentribune van de Eerste Kamer:
prins Albert II van Monaco.

In een persconferentie vertellen Koninkrijksminister Frans Timmermans (PvdA) van
Buitenlandse Zaken en minister-president Ivar Asjes over het Koninkrijksoverleg
Buitenlandse Betrekkingen dat gisterochtend op Sint Maarten plaatsvond. 
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BuZa steunt toetreding Curaçao tot IOC
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