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Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld 
door de fractie van het CDA en de Fractie-Nanninga (ingezonden d.d. 31 mei 
2022). 
 
Vragen 
Het Koninkrijk der Nederlanden heeft geen gebieden die de status van 
een ultraperifeer gebied hebben. De leden van de CDA-fractie vragen of u 
kunt aangeven of en zo ja van welke fondsen, genoemd in het vernieuwd 
strategisch partnerschap, de Caribische delen van het Koninkrijk der 
Nederlanden wel gebruik kunnen maken. Daarnaast vragen deze leden of 
u kunt aangegeven op welke wijze de Caribische delen van het Koninkrijk 
der Nederlanden verder gebruik zouden kunnen maken van de 
vernieuwde strategie? 
 
De Caribische delen van het Koninkrijk hebben de status van Landen en Gebieden 
Overzee (LGO) bij de Europese Unie. In tegenstelling tot de ultraperifere gebieden 
(UPG’s) is in de LGO het Europees recht niet volledig van toepassing. Door de 
LGO-status hebben zij beperkter toegang tot de EU-fondsen dan de UPG’s. In 
antwoord op uw vraag op de volgende bladzijden twee tabellen: één met de in de 
mededeling genoemde fondsen waarvan de LGO wél en één met de genoemde 
fondsen waarvan de LGO geen gebruik van kunnen maken. 
 
Naast zelfstandig voorstellen indienen voor de fondsen die openstaan voor de 
LGO, kunnen zij proberen gezamenlijk voorstellen in te dienen voor deze fondsen 
of aansluiting te zoeken bij projecten van andere lidstaten of UPG’s.  
 
Ik hecht er aan te benadrukken dat het toegang hebben tot fondsen geen 
garantie voor succesvolle benutting is. De procedures van de Europese Commissie 
zijn complex en vragen om veel kennis en vaardigheden en soms om 
samenwerking en cofinanciering die niet altijd beschikbaar zijn bij de LGO. Indien 
de LGO dat willen kan ik daarbij ondersteuning bieden. Voorts blijf ik mij binnen 
de Europese Unie inzetten om de effectieve toegankelijkheid van EU-fondsen voor 
de LGO te vergroten. 
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Voor LGO toegankelijke fondsen Omschrijving

Connecting Europe Facility (CEF) Investeringen in vervoers-, energie- en digitale infrastructuurnetwerken te 
versnellen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de groene en digitale 
transitie van de EU.

Creatief Europa Ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in 
de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren

Digitaal Europa - Verordening Digitale transformatie van de EU te ondersteunen en te versnellen door 
middel van de grootschalige uitrol, het verder verspreiden en grootschalig 
gebruik van digitale technologieën.

Erasmus+ , waaronder
European Universities Initiative

de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in 
onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen

EU4Health Instrument om de gevolgen van de COVID-19 pandemie te beteugelen. 
Speciale aandacht binnen het programma gaat uit naar crisisvoorbereiding, 
ziektepreventie, gezondheidsstelsels en digitalisering.

Europees Solidariteitskorps Jongeren de kans bieden om vrijwilligerswerk te doen of mee te werken aan 
een project in eigenland of elders in Europa. Het doel is om jongeren bij 
elkaar te brengen en de solidariteit tussen mensen te vergroten.

Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF)

Doeltreffend beheer van migratiestromen en tot de uitvoering, versterking 
en ontwikkeling van het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid.

Fonds voor interne veiligheid (ISF) Interne veiligheid op hoog niveau houden door preventie en bestrijding van 
terrorisme, radicalisering, zware en georganiseerde misdaad en 
cybercriminaliteit, bijstand voor en bescherming van slachtoffers en 
voorbereiding op en bescherming tegen en doeltreffend beheer van 
veiligheidsincidenten.

Horizon Europa, (opvolger van Horizon 
2020), waaronder
Europese onderzoeksruimte (ERA)

Kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie

Instrument voor financiële steun voor 
grensbeheer en visumbeleid (BMVI)

Een krachtig en doeltreffend Europees geïntegreerd grensbeheer aan de 
buitengrenzen zorgen en het gemeenschappelijk visumbeleid 
ondersteunen.

Intrerreg fondsen (onderdeel 
Cohesiefonds)

Hoofddoel de bevordering van de samenwerking tussen de lidstaten binnen 
de Unie en tussen lidstaten en respectievelijk aangrenzende derde landen, 
partnerlanden, andere gebieden of landen en gebieden overzee

InvestEU Investeringsprogramma dat een Europese financiële garantie biedt voor 
projecten op vier hoofdthema’s: duurzame infrastructuur; onderzoek, 
innovatie en digitalisering; midden- en kleinbedrijf en sociale investeringen 
en vaardigheden

LIFE-programma, waaronder
Green Assist 

Duurzame ontwikkeling en het verwezenlijken van de EU-doelen op het 
gebied van milieu, klimaat en energie.

MOVE-ON-project Biedt ecosysteembeoordelingen
TAIEX INTPA Technische assistentie gericht op aanpassing, toepassing en handhaving van 

EU-wetgeving  
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Europees Landbouwfonds 

Niet voor LGO-toegankelijke fondsen

REPowerEU

Sociaal klimaatfonds

Solidariteitsfonds van de EU 

Tijdelijke kaderregeling inzake COVID-19 staatssteun

Initiatief voor ondernemerschap in de ruimte (Cassini)

Innovatiefonds 

Instrument voor technische ondersteuning (TSI) 

New Energy Solutions Optimised for Islands (NESOI)

NextGenerationEU, waaronder Herstel- en veerkrachtfaciliteit en ReactEU 

Posei (landbouw)

Het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EFMZVA) 

Advancing Maritime Spatial Planning in Outermost Regions-project

BlueInvestfonds

Cohesiefonds, waaronder EFRO en ESF+

Corona investeringsinitiatieven CRII en CRII+

 
 
 
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Digitalisering en Koninkrijksrelaties 
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