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Geachte heer Rutte, 

 

Sinds 2015 komen wij, de ombudsmaninstituten van het koninkrijk, jaarlijks bij elkaar. 

Wij willen actief de nut en noodzaak van het instituut bij de overheden onderstrepen 

en belangrijke ontwikkelingen en problemen die spelen in het koninkrijk bespreken. 

In 2016 vond de vergadering plaats op Sint Maarten en in 2017  in Curaçao. In 2019 

hebben wij gesproken met Zijne Majesteit de Koning tijdens zijn werkbezoek aan de 

Nationale ombudsman in Den Haag. 

 

Dit jaar willen wij een aantal onderwerpen onder uw aandacht brengen als voorzitter 

van de Rijksministerraad. De reden dat de ombudsmannen deze zaken onder uw 

aandacht willen brengen is dat veel van de problemen niet ophouden bij de grenzen 

van een land. De armoede in Caribisch Nederland is ook te vinden in de andere 

landen in het Caribisch deel van het koninkrijk. De coronacrisis heeft voor velen deze 

situatie alleen maar schrijnender gemaakt. De door Nederland opgelegde 

voorwaarden voor liquiditeitssteun, met name de verplichte verlaging van 

personeelskosten, zal onvermijdelijk meer lijden met zich meebrengen, vooral voor 

de meest kwetsbaren in de samenleving. Dat kan niet de bedoeling van de 

Koninkrijksregering zijn geweest. De effecten van deze maatregel vergroten de 

sociale- en economische ongelijkheid binnen het koninkrijk en komt de democratie 

van de landen in het Caribisch deel van het koninkrijk niet ten goede. 

 

Belangrijke signalen die we aan u mee willen meegeven betreffen het uitblijven van 

een effectieve aanpak van het herstel op Sint Maarten van de schade veroorzaakt 

door orkaan Irma. In zowel de brief van de ombudsman van Sint Maarten als de 

Nationale ombudsman treft u een verwijzing hiernaar. Voor Curaçao zijn verder de 

bestaande en toenemende armoede op het eiland, en de toegang tot schoon 

drinkwater voor kwetsbare burgers belangrijke actuele onderwerpen.  

 

Verder vormen de vluchtelingen vanuit Venezuela in alle landen een probleem. 

Vooral het ontbreken van adequate regelgeving en faciliteiten voor de opvang zijn al 

vaker genoemd. Voor wat betreft de vreemdelingensituatie in Curaçao, verwijzen wij 

u verder ook naar het op 22 juni 2020 uitgebrachte rapport van de Commissie 

Meijers permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, 

vluchtelingen-en strafrecht commissie.  

 

De onderwerpen zijn bekend bij de overheden zoals u kunt lezen in de bijgevoegde 

brieven van de ombudsman van Sint Maarten, Gwendolien Mossel, de Nationale 

ombudsman, Reinier van Zutphen, en de ombudsman van Curaçao, Keursly 

Concincion.  En zoals wellicht bij u bekend, ontbreekt nog steeds een 

ombudsmaninstituut op Aruba. Daarmee ontberen de Arubaanse burgers de 
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mogelijkheid hun klachten ten aanzien van overheidsoptreden voor te leggen aan een 

onafhankelijk en onpartijdig instituut. Een ongelijkheid binnen het koninkrijk. 

 

Graag gaan de ombudsmannen van het Koninkrijk met u het gesprek aan over deze 

onderwerpen om met elkaar in het koninkrijk een oplossing te vinden.  

 

 

OMBUDSMAN SINT MAARTEN       

Gwendolien Mossel 
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