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1 Inleiding: Stand van zaken in de relatie Aruba - EU 
 
Het Koninkrijk de Nederlanden is een van de zes ‘founding nations’ van de 
Europese Gemeenschap. Toch is de werking van de Europese verdragen bijna 
zonder uitzondering beperkt geweest tot het continentale deel van het 
Koninkrijk. Omdat de verdragen vooral betrekking hadden op de werking van 
de interne markt werd deze uitsluiting in de overzeese gebiedsdelen niet als een 
belemmering gevoeld. Onderdeel vormen van het Koninkrijk was immers veel 
belangrijker dan onderdeel vormen van een verenigd Europa.  
 
Het Koninkrijk is lidstaat van de Unie, de Nederlandse Antillen en later Aruba 
hebben er in 1957 vrijwillig voor gekozen om de EG/EU regelingen niet op 
hun grondgebied van toepassing te laten zijn. 
Achteraf is, op 1 oktober 1964, op verzoek van de Nederlandse Antillen 
(waaronder Aruba) de bijzondere Associatieregeling van Deel IV van het EEG-
verdrag van toepassing verklaard. Sinds de intrede van de Status Aparte is deze 
Associatieregeling ook van toepassing voor Aruba. Dat het LGO-regime in de 
praktijk vooral overzeese gebiedsdelen van EG-lidstaten voorbereidde op 
volledige onafhankelijkheid werd niet als relevant ervaren. De pas verworven 
autonomie voor de Antillen als geheel en de onenigheden tussen de eilanden 
onderling eisten op dat moment alle aandacht.  
 
Maar met de verdere Europese integratie, de totstandkoming van de Europese 
Unie, het Europees burgerschap, de introductie van de Euro, en nu zelfs de 
totstandkoming van een Europese Grondwet vinden er ontwikkelingen plaats 
waar Aruba zich niet meer aan kan onttrekken. Het Europese deel van het 
Koninkrijk integreert steeds meer in de Europese Unie, terwijl de overzeese 
gebiedsdelen hier niet aan meedoen en zelfs een ontwikkeling in omgekeerde 
richting maken. Terwijl de Nederlandse rechtsorde steeds meer verweven is 
met de (eigen) Europese Rechtsorde wijkt de Arubaanse (en Antilliaanse) 
rechtsorde steeds verder af van Nederland.  Bij gebrek aan concordantie lijkt 
artikel 39 van het Statuut een dode letter te worden. Deze divergentie bedreigt 
de cohesie binnen het Koninkrijk, zo blijkt onder meer uit het onlangs 
verschenen rapport van de Raad van State, en uit de recente publicatie “De 
Nederlandse Grondwet en de Europese Unie” van Dr. L.F.M. Besselink e.a. 
 
Ondertussen blijkt dat deel IVvan het verdrag van Rome, de juridische basis 
voor de LGO-associatie met de EU, ook steeds minder houvast biedt. De 
overzeese gebiedsdelen die in deze tussen vorm tussen EU en onafhankelijke 
ontwikkelingsstaten (ACP-landen) zitten, worden steeds vaker als 
onafhankelijke ontwikkelingslanden behandeld.  
 
Het verdrag van Amsterdam spreekt van ‘verminderde houdbaarheid’ van het LGO 
regime, en de vele uitspraken van het Europese Hof van Justitie bevestigen dit.  
De Raad van State van het Koninkrijk omschreef in haar advies van 19 mei jl. 
het LGO regime zelfs als ‘in toenemende mate problematisch’, om in september 2003 
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opnieuw te wijzen op het onzekere ‘niet vergrendelde’ karakter van de 
handelsvoordelen in LGO-verband.  
Met ons LGO-regime zitten wij wat binnen de Europese ontwikkelingen op 
een zijspoor. Het LGO-regime heeft ons geen noemenswaardige voordelen 
heeft opgeleverd. Voor Aruba kunnen wij constateren dat zelfs het gunstige in 
1991 ingevoerde LGO-handelsregime voor minder dan 1% heeft bijgedragen 
aan het Bruto Nationaal Product, de handelsbalans, de totale 
belastingopbrengsten en de investeringen. Er is op dit moment duidelijk sprake 
van een afbouw van de LGO- handelsregeling. Zo is al voor de preferentiële 
suiker-export via ons eiland bepaald dat deze geleidelijk wordt verminderd en 
per 1 januari 2011 volledig stopgezet zal moeten worden. 
 
De globalisering en de daarmee gepaard gaande mondiale concurrentie maakt 
het noodzakelijk dat wij ons meer extern oriënteren en waar nodig de bakens 
verzetten. De tijden zijn veranderd, overal worden nieuwe strategische 
allianties gesloten, ook door grotere landen waaronder onze koninkrijkspartner 
Nederland. Wij moeten, om aan de bedreigingen het hoofd te bieden en de 
nieuwe kansen te kunnen benutten, creatief te werk gaan en ook een andere 
benadering durven kiezen dan wat vroeger vanzelfsprekend was. 
 
Er is haast geboden bij het zoeken naar alternatieven, die nieuw perspectief 
bieden in het licht van verdergaande Nederlandse integratie in de EU, 
gecombineerd met een LGO-regime, dat geen inhoud geeft aan het soort 
internationale alliantie dat een kleine eiland-economie als Aruba nodig heeft. 
Het is zaak een alternatief te vinden voordat deze situatie zich openbaart in 
onwenselijke economische en sociale ontwikkelingen.  
De status van ultraperifeer gebied kan zo’n alternatief zijn, en de fact-finding 
mission waar dit het verslag van is, leverde een belangrijke bijdrage aan het 
bestuderen van dit alternatief. Wil Aruba in de toekomst de kans krijgen voor 
dit alternatief te kiezen, dan is het opnemen van deze keuzemogelijkheid in de 
nieuwe Europese Grondwet een eerste prioriteit. 
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2 Doelstelling van de fact-finding mission 
 

2.1 De keuze voor Madeira en de Canarische eilanden 
 
Sinds de publicatie maart jongstleden van de nota van de AVP statenfractie 
Koninkrijks- en Europese verhoudingen; een appèl voor een nieuwe benadering is de 
discussie rond Arubaanse deelname in de Europese Unie op volle kracht 
losgebarsten. De versnelde integratie van Nederland binnen de Europese Unie, 
uitbreiding binnen een paar maanden van de Unie van 15 naar 25 lidstaten 
alsmede de totstandkoming van een Europese Grondwet  en de mogelijke 
gevolgen hiervan voor Aruba hebben deze discussie in een stroomversnelling 
gebracht. Ook het regeerakkoord van het Nederlandse kabinet Balkenende II 
maakt melding van de inzet van de Nederlandse regering voor de ultraperifere 
optie.  
 
De discussie rond de deelname van Aruba in de Europese Unie concentreert 
zich tot twee alternatieven: als LGO gebied zoals geregeld in het 4de deel van 
het Verdrag van Rome of als ultraperifeer gebied zoals geregeld in art. 299 lid 2 
(Verdrag van Amsterdam). 
 
Na uitgebreide “desk research” en ander vooronderzoek was een nadere 
bestudering van de ultraperifere status in de praktijk de logische volgende stap. 
 
In het kader hiervan heeft een delegatie van 9 onderzoekers, professionals, 
academici en journalisten uit Aruba een studiebezoek gebracht aan Madeira en 
de Canarische Eilanden,  twee eilandgebieden die als ultraperifeer gebied 
deelnemen in de Europese Unie. 
 
De keuze voor Madeira en de Canarische eilanden werd gemotiveerd door een 
groot aantal staatkundige, economische en geografische overeenkomsten met 
Aruba. Alle drie gebieden zijn autonoom en op grond van een statuut 
staatkundig verbonden aan een lidstaat van de EU (Aruba aan het Koninkrijk 
der Nederlanden, Madeira aan de Republiek Portugal en de Canarische 
Eilanden aan het Koninkrijk Spanje). Madeira en de Canarische Eilanden 
beschikken over een grondwettelijk gegarandeerde autonomie met een eigen 
regering en een eigen parlement. De gebieden zijn op grote afstand gelegen van 
de Europese lidstaten en zijn economisch zeer afhankelijk van het toerisme.  
 
De doelstelling van de studiereis was, om zo veel mogelijk contacten te leggen 
met betrokkenen en informatie te verkrijgen uit de eerste hand, zulks in 
aanvulling op de reeds beschikbare informatie over het bestaan als ultraperifeer 
gebied binnen de Europese Unie. 
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2.2 Vraagstelling van deze rapportage 
 
Bij het samenstellen van deze rapportage staan de volgende vragen centraal:  
 

1. In hoeverre heeft de ultraperifere status reële vooruitgang gebracht voor de 
volkeren van Madeira en de Canarische Eilanden? 

 
2. Welke waren de ervaringen van Madeira en de Canarische eilanden sinds 

de toetreding tot de Europese Unie en de invoering van de ultraperifere 
status. Hierbij hebben we speciale aandacht gehad voor aspecten als de 
autonomie, identiteit, sociale en economische factoren. In het bijzonder 
werd nagegaan wat de praktische problemen waren bij de invoering van 
het geheel van de EU-regels, het zogeheten “acquis communautaire”. 

 
3. Welke conclusies zijn er uit de ervaringen van Madeira en de Canarische 

eilanden te trekken voor het besluitvormingsproces in Aruba ten aanzien van 
de toekomstige relatie met de Europese Unie? 

 

Verslag fact-finding mission Madeira en Canarische eilanden – pag. 6/56 



3 Thematisch verslag en conclusies 
 
Hieronder zullen de bevindingen van de verschillende gesprekken die de 
delegatie heeft gevoerd in Madeira en de Canarische eilanden, thematisch 
worden weergegeven. Per thema worden de conclusies van de fact-finding 
mission puntsgewijs weergegeven. 

3.1 Autonomie 
 
Het antwoord op de vraag of de ultraperifere status de autonomie van Madeira 
en de Canarische eilanden heeft bevorderd, wordt unaniem beantwoord. 
In beide gebieden wordt met nadruk gewezen op twee punten. 
Ten eerste vindt men dat autonomie geen doel op zich is, maar een middel ter 
verbetering van de quality of life van de hele samenleving (Sergio Marques, 
europarlementariër uit Madeira). Martin Menis, president van de Canarische 
eilanden, sluit zich daarbij aan: tot waar moet de autonomie beschermd worden, als het 
recht “para preservar lo nuestro” als gevolg heeft dat dit de ontwikkeling van de 
maatschappij in de weg staat, en het volk de kans op meer welvaart ontneemt? 
Men voelt na meer dan tien jaar ultraperifere status geen verlies aan autonomie, 
men ziet autonomie als iets dat pas werkelijk tot ontplooiing kan komen onder 
gunstige economische (rand)voorwaarden. 
Ten tweede ziet men in beide regio’s een groot voordeel in de verschuiving van 
zeggenschap van het moederland naar de Europese Unie. Juist omdat het 
moederland in de EU integreert, en ook de eigen regio meer bevoegdheden aan 
de Unie overdraagt, wordt de afhankelijkheid ten opzichte van het moederland 
minder. 
President Jardim van Madeira stelt over zijn eigen regio dat: ... de Europese 
integratie juist een “re-inforcement” was voor de autonomie van Madeira. Deze ontwikkeling 
.. heeft zich vertaald in een verhoging van de levensstandaard en een verlaging van de 
afhankelijkheid van Portugal. Ook volgens europarlementariër Sergio Marques 
heeft Madeira zijn positie ten opzichte van het moederland juist versterkt. 
 
 

Conclusies: 
• De autonomie van Madeira en de Canarische eilanden wordt door de 

EU niet aangetast, eerder versterkt. 
• Overdracht van bevoegdheden van het moederland naar de EU maakt 

de eigen regio relatief autonomer. 
• De voordelen die de EU heeft gebracht, maken een volledige 

ontplooiing van de autonomie juist mogelijk. 
• Een land dat staatkundig autonoom is, maar door zijn ligging, grootte en 

insulair karakter de facto zeer afhankelijk is van andere landen, kan 
nimmer een goede invulling aan haar autonomie geven indien dit niet 
wordt vertaald in een bestuurlijke, politieke, en financiële autonomie.  
(Jardim, president van Madeira) 
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3.2 Wetgeving en Acquis Communautaire 
 
De overname van het gehele pakket aan Europese wet- en regelgeving zou als 
nadeel van de ultraperifere status kunnen worden gezien. Tot verrassing van de 
delegatie werd de “Acquis communautaire” echter zowel op Madeira als op de 
Canarische eilanden juist als een grote verworvenheid beschouwd. 
In een overgangsperiode van tien jaar kreeg Madeira de gelegenheid de 
Europese regels in te voeren, met hulp en faciliteiten uit Brussel, zowel op 
personeel als financieel gebied. Sergio Marques, europarlementariër uit 
Madeira, ziet het als een groot voordeel dat op deze manier de verouderde 
wetgeving over de hele breedte in één keer is gemoderniseerd, iets wat zonder 
de druk èn de hulp van de EU zeker niet gelukt was. Volgens hem bestaat er 
een goed evenwicht tussen het Acquis communautaire en de voormalige (eigen) 
wetgeving. Dit heeft op zijn beurt een enorme positieve invloed gehad op de 
economische ontwikkeling. Onderstreept werd dat de invoering van het acquis 
met de hoge normen voor wat betreft bijvoorbeeld milieu- en 
consumentenbescherming in het belang van de eigen bevolking is.  
Mevr. de Freitas (directie europese zaken Madeira) wijst eveneens op de 
positieve gevolgen van de invoering van Europese regels, met name op het 
gebied van de landbouw en de bestrijding van plantenziekten. Er is direct 
contact tussen Brusselse ambtenaren en Madeira, om bij nieuwe regelgeving 
rekening te houden met de specifieke omstandigheden van Madeira. 
 

 Conclusies: 
• Beide regio’s hebben een ruime periode gehad om het acquis 

communautaire over te nemen (10 jaar). 
• De EU geeft financiële en personele bijstand bij de invoering van het 

acquis. 
• Men ziet de overname van de Europese wet- en regelgeving niet als 

hinderlijk, maar juist als een welkome modernisering, die anders moeilijk 
tot stand was gekomen. 

• De overname van het acquis communautaire heeft volgens de 
gesprekspartners een belangrijke bijgedrage geleverd aan de 
economische en sociale ontwikkeling. 

3.3 Identiteit en globalisering 
 
Een andere vraag is, welk effect de integratie in Europa heeft op (het behoud 
van) de eigen identiteit en cultuur. 
Net als bij het vraagstuk van de autonomie, geeft men zowel op Madeira als de 
Canarische eilanden aan, dat de toegenomen welvaart en sociaal-economische 
ontwikkeling juist zorgt voor de middelen om het eigene te bewaren in een 
globaliserende wereld. 
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Volgens Jardim (president Madeira) is het een veelvoorkomend misverstand te denken 
dat de EU een mogelijk gevaar kan opleveren voor de identiteit van kleine volkeren. Het 
omgekeerde is volgens Jardim het geval. De EU werkt juist op basis van 
pluriformiteit, respect voor eigen cultuur. Dit komt ook naar voren in het 
ontwerp EU grondwet. Integratie binnen de EU, op grond van het ultraperifeer 
uitzonderingsregime, heeft economische mogelijkheden gecreëerd waardoor er 
juist veel meer  culturele activiteiten kunnen plaatsvinden ter versterking van de 
eigen cultuur. 
Voorbeeld hiervan is het onderwijssysteem op Madeira. Madeira heeft 
hetzelfde onderwijssysteem als Portugal maar is bezig met aanpassing van haar 
onderwijscurriculum aan haar eigen specifieke behoeftes, eigen cultuur en eigen 
literatuur. Er wordt hierbij gedacht aan een 70-30 % regeling waarbij het 
ministerie van Onderwijs van Madeira bevoegd is om de onderwijsmodules te 
bepalen. Hier doet de globalisering zich op een positieve manier gelden; 
Madeira werkt samen met verschillende andere landen bij het moderniseren 
van het onderwijs. 
 

 Conclusies: 
• Madeira en de Canarische eilanden zien de toetreding tot de EU beslist 

niet als gevaar voor de eigen identiteit. 
• Door EU-hulp en fondsen en de eigen sterke economie zijn er juist 

meer mogelijkheden om de eigen identiteit te versterken, denk aan 
onderwijs, cultureel erfgoed, e.d. 

3.4 Fiscaal regime en vrije zone 
 
Madeira ruilt het huidige belastingregime voor de off-shore sector in voor een 
stelsel dat beter binnen de EU past. De huidige regeling staat namelijk open 
voor financiële (beleggings-) maatschappijen, wat veel winstverschuiving vanuit 
de grote EU-landen kan veroorzaken. De regeling verdwijnt in 2011. Het 
recent geïntroduceerde nieuwe regime staat slechts open voor bedrijven in de 
productie- en dienstverleningssfeer, die in de vrije zone gevestigd zijn en aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. Voor deze bedrijven geldt een winstbelasting-
tarief tussen de 1 en 3%, aldus de minister van financiën van Madeira, de heer 
Ventura Garces. Buiten de vrije zone geldt uiteraard een “normaal” 
winstbelasting-tarief. Het (nieuwe) vrije zone-systeem zal dus ook op langere 
termijn in stand blijven. 
De vrije zone van Madeira blijft dus bestaan, inclusief de faciliteiten die 
toestaan dat grondstoffen en landbouwproducten van buiten de EU zonder of 
tegen lagere invoerrechten mogen worden ingevoerd en doorgevoerd naar de 
rest van de EU, mits ze in Madeira voldoende worden bewerkt, of verwerkt in 
een eindproduct. 
 
Met name op de Canarische eilanden is er een langdurige discussie geweest 
over het inleveren van het eigen belastingregime, bij toetreding tot de EU. Dit 
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heeft tot gevolg gehad, dat deze regio pas vijf jaar na toetreding van Spanje tot 
de EU, de stap heeft gemaakt en tot de EU is gaan behoren. 
Na een diepgaande maatschappelijke discussie zetten de Canarische eilanden 
toch de stap, met behoud van een aantal bijzondere regelingen, waardoor de 
handel met Afrika en het gunstige belastingklimaat werden gespaard. 
Volgens Fernando Fernández Martin, europarlementariër van de Canarische 
eilanden, waren de zorgen achteraf gezien onterecht, aangezien de handel en de 
gehele economie sinds het verwerven van de UPG status floreren als nooit 
tevoren. De Canarische eilanden en Madeira hebben een welvaartniveau bereikt 
dat het gemiddelde van de EU benadert. 
In beide regio’s is gebleken dat er een belangrijk verschil is blijven bestaan 
tussen de eigen, lagere BTW tarieven en die in de EU. 
 
 
 

 Conclusies: 
• Zowel Madeira als de Canarische eilanden verwachten ook op lange 

termijn bepaalde bijzondere fiscale faciliteiten te behouden, die afwijken 
van het Europese gemiddelde. 

• Tevens blijven er uitzonderingen bestaan op het gebied van 
invoerrechten, mits deze goederen (grondstoffen) een zekere bewerking 
ondergaan in deze regio’s. De vrije zones blijven derhalve hun 
bestaansrecht behouden. 

• De regelingen op het gebied van BTW-heffing wijken voor Madeira en 
de Canarische eilanden eveneens belangrijk af van de EU-richtlijnen. 

 

3.5 Samenwerking tussen UPG’s, vertegenwoordiging in Brussel 
 
Uit de gesprekken in Madeira en de Canarische eilanden is gebleken dat de 
UPG’s een groep vormen met een hoog niveau van samenwerking, en een 
goede vertegenwoordiging (lobby) in Brussel. Dit is vooral van belang omdat 
op dit moment de concrete invulling van de ultraperifere status ingevolge 
artikel 299.2 van het Europese Unie-verdrag, in volle gang is. 
 
Sergio Marques, europarlementariër uit Madeira: Er is een permanente commissie 
van UPG parlementariërs die regelmatig vergadert. Verder is er op ambtelijk en bestuurlijk 
niveau sprake van een zeer hechte samenwerking om tot gezamenlijke standpunten te komen. 
Als deze eenmaal zijn ingenomen wordt ook gezamenlijk, en met hulp van de respectievelijke 
lidstaten, gelobbyd om deze naar voren te brengen bij de relevante Europese instellingen en 
organen. 
Dit wordt bevestigd door president Jardim van Madeira: Op bestuurlijk niveau is 
er veel contact tussen de lokale ambtelijke instanties en Brussel. Fiscale aangelegenheden 
alsmede wetgeving over de gemeenschappelijke markt worden eerst onderhandeld met de 
lidstaat. Daarna wordt het gezamenlijk standpunt aan Brussel bekend gemaakt. 
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Ook president Adan Martin Menis van de Canarische eilanden legt veel nadruk 
op het belang van het gezamenlijk optrekken van de UPG’s: Er is sprake van een 
hecht samenwerkingsverband. De presidenten van de UPG’s houden meerdere malen per jaar 
een bijeenkomst waarbij de gezamenlijke standpunten worden vastgelegd. Zo werd 
bijvoorbeeld tijdens de 7de bijeenkomst van regeringsleiders van de UPG op 25 september 
2001 een resolutie aangenomen ter ondersteuning van het gebruik van de 
informatietechnologie (IT) .... samenwerking op het gebied van e-government, bescherming van 
de eigen identiteit en cultuur en duurzame ontwikkeling.  
 
Deze samenwerking is op dit moment van het grootste belang, omdat op korte 
termijn een specifieke invulling dient te worden gegeven aan de toepassing van 
art. 299 lid 2.  De samenwerking heeft recent geleid tot het gezamenlijke 
aanbieden aan de Europese Commissie van een uitgebreid memorandum van 
de moederlanden Spanje, Frankrijk, Portugal en de Ultraperifere gebieden zelf 
waarbij de wensen van de ultraperifere gebieden worden geformuleerd en 
tevens concrete aanbevelingen worden gedaan voor wat betreft de toepassing  
van art. 299 lid 2. 
 

Conclusies: 
• In beide regio’s is men zeer tevreden over de onderlinge samenwerking 

tussen de UPG’s, en tevens over de lobby die men in Brussel kan voeren 
om de gezamenlijke belangen te behartigen. 

• Er vindt regelmatig overleg tussen vertegenwoordigers van de UPG’s 
plaats. 

• Men wijst erop dat de invulling van de UPG-status volgens art. 299.2 
van het EU verdrag zo snel mogelijk moet plaatsvinden, omdat de 
toetreding van de 10 nieuwe lidstaten de aandacht van de EU naar het 
oosten zal doen verplaatsen. 

3.6 Evaluatie van de integratie in de EU 
 
Terugkijkend op het gehele proces van integratie in de Europese Unie in al zijn 
aspecten, niet alleen economisch, maar ook sociaal-cultureel en staatkundig, 
zijn de gesprekspartners opnieuw gelijkgestemd. Beide gebieden hebben een 
snelle en kwalitatief goede ontwikkeling doorgemaakt. Opvallend is dat de 
economieën van beide gebieden sterke overeenkomsten vertonen met Aruba; 
naast natuurlijk het insulaire karakter is dat vooral de goed ontwikkelde 
toeristenindustrie, en het belang van de financiële sector. 
President Jardim van Madeira vat zijn mening als volgt samen: ‘Thank God for 
what the European Union has been able to do for Madeira’ 
Madeira, hoewel sinds 1976 autonoom, ontbrak het aan de financiële middelen 
om een passende infrastructuur aan te leggen in haar onherbergzame 
binnenland en kuststreken.  Bij toetreding van Portugal in 1986 zorgden de 
structuurfondsen (het gaat hier om het FEDER fonds van 1985) er voor dat 
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praktisch het gehele eiland werd ontsloten, zodat reistijden van 4 tot 5 uur, nu 
tot 30 minuten of een uur werden teruggebracht. Met de verbetering van de 
infrastructuur werd de basis gelegd voor het aantrekken van hotelketens om de 
toeristische sector te ontwikkelen. De meeste hotels zijn in de 4 en 5 sterren 
categorie door een stelsel van vestigingsvergunningen die kwaliteitstoerisme 
garanderen. President Jardim vindt dat kleine eilanden geïsoleerd dreigen te 
raken in een steeds meer globaliserende wereld. Hij ziet met name gevaar voor 
Europese gebieden die onder het LGO regime vallen omdat deze vaak, juist 
vanwege de link met Europa, niet direct kunnen deelnemen in regionale 
associaties.  
 
Directeur Europese zaken, mevrouw de Freitas Ferrera deelt deze analyse. Het 
invoeren van een pakket Europese regelgeving heeft Madeira in relatief korte 
termijn op hetzelfde welvaartsniveau gebracht als het continent. De uitdaging 
naar de toekomst is om dit welvaartsniveau te behouden. Als klein eiland is 
Madeira extra kwetsbaar. Het grote Europa biedt mogelijkheden om het risico 
te spreiden. 
 
De minister van financiën van Madeira, Ventura Garces benadrukt dat juist de 
financiële hulp van de EU, die aanzienlijk is, een zeer disciplinerend effect 
heeft op de overheidsfinanciën van Madeira. Veelal is Madeira verplicht ook 
zelf een financiële bijdrage aan de projecten te leveren. Niet alleen is Madeira 
gehouden financiële verantwoording af te leggen over het uitgeven van de 
ontvangen gelden, ook is Madeira gewend inkomsten, uitgaven en 
investeringen goed te plannen op middellange termijn. Voor de economie is 
eveneens belangrijk dat de projecten waar dat enigszins mogelijk is, door lokale 
aannemers worden uitgevoerd. 
 
Ook op een concreet terrein als gezondheidszorg is de vooruitgang door 
Europese integratie duidelijk aanwijsbaar. Almeida Estudiante, minister van 
sociale zaken en volksgezondheid:  Zeggenschap over de eigen gezondheidszorg was een 
van de heikele punten met Portugal voordat Madeira autonoom werd. Nu worden alle 
beslissingen op Madeira genomen en wordt de gezondheidszorg uit eigen begroting bekostigd. 
In Madeira gelden dezelfde regelgeving en normen in de zorgsector als in Portugal. Ook 
carrièrevorming, van groot belang om goede medici aan te trekken en te behouden, wordt niet 
benadeeld door in Madeira te werken. Met hulp van de EU is een uitgebreid programma 
gestart om de zorg zo dicht mogelijk bij de burger te brengen. Het resultaat van dit 
programma is zichtbaar. Madeira heeft thans 54 gezondheidscentra verdeeld over het hele 
eiland. De centra zijn voor driekwart bekostigd met EU fondsen welke, volgens standaard 
EU gebruik, zijn aangewend voor de infrastructuur, niet de operationele kosten.  Op grond 
van de Portugese constitutie hebben de burgers van Madeira recht op universele 
gezondheidszorg. 
Madeira heeft de laatste 25 jaar met hulp van de Europese Unie een succesvol 
sociaal woningbouw beleid uitgevoerd. Toch is de Minister van Sociale Zaken 
van mening dat meer gedaan kan worden voor het stimuleren van een positieve 
sociale ontwikkeling. Onderwijs en begeleiding zijn tevens van groot belang. 
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Om het bestaan van de sociale onderkant van de samenleving te verbeteren is 
een algeheel positief sociaal klimaat vereist.  
 
Fernando Fernandes Martin, europarlementariër van de Canarische eilanden, 
kijkt ook terug op ruim tien jaar succesvolle ontwikkeling als ultraperifeer 
gebied. Vóórdat de Canarische eilanden volledig toetraden tot de EU is veel 
onderzoek gedaan naar de (mogelijke) voor- en nadelen.  In 1991 besloten de 
Canarische eilanden na een grondige evaluatie om alsnog toe te treden met een ultraperifere 
status.  Het was geen gemakkelijke beslissing omdat er bij vele maatschappelijke 
groeperingen bezorgdheid bestond over verlies van identiteit en verlies van autonomie. 
Achteraf gezien bleek dat geen van deze onheilsvoorspellingen zou uitkomen. In tien jaar tijd 
maakten de Canarias een enorme inhaalssprong en is anno 2003 een welvaartsniveau 
bereikt dat bijna gelijk staat met het gemiddelde van EU.  De invoering van het Acquis 
Communautaire werd in grote mate gefaciliteerd door de technische en financiele bijstand 
geboden door Brussel. 
Over de kwetsbaarheid van de kleine, op toerisme gebaseerde eiland-economie 
zegt hij: Door aansluiting bij de EU zijn de Canarias niet minder kwetsbaar geworden, 
maar is het zekerheidsgevoel wel vergroot en is er een juridische basis voor het beschikbaar 
stellen van garanties indien er verregaande calamiteiten voordoen. 
Het beeld wordt bevestigd door president Martin Menis: Achteraf bezien bleek de 
wijziging van associatie met - naar volledige integratie in - met uitzonderingen (van de 
Canarische eilanden in de EU) de goede keuze te zijn geweest. Door de deelname aan het 
grote Europa is het mogelijk om lokale problematiek vanuit een beter perspectief te zien en 
op te lossen. Tegenwoordig is er geen discussie meer over het functioneren van Europese 
regelgeving. Dit wordt als vanzelfsprekend beschouwd.  
 

 Conclusies: 
• Een van de belangrijkste verworvenheden van de UPG voor Madeira en 

de Canarische eilanden was de hulp bij het verbeteren van de 
infrastructuur. De ontsluiting van de eilandengroep, d.w.z. de 
bereikbaarheid vanaf het continent, en de verbindingen tussen de 
eilanden, waren een belangrijke voorwaarde voor de economische 
ontwikkeling. (zie bijlage structuurfondsen) 

• Andere programma’s vanuit de EU waren bijvoorbeeld op het gebied 
van onderwijs en gezondheidszorg. 

• Van speciaal belang zijn de EU-programma’s op het gebied van de 
kennis-economie, onderzoek en ontwikkeling, en informatietechnologie. 

• Men wijst op het belang van het deel uitmaken van een groter geheel, de 
EU, als gemeenschappelijke markt (bron van toerisme), maar ook als 
garantie voor mensenrechten, het stellen van benchmarks (ijkpunten) en 
voor de financiële stabiliteit. 

• Samenvattend is het oordeel in beide regio’s over de ultraperifere status 
bijzonder positief. Men wijst de integratie in de EU aan als de 
belangrijkste oorzaak van de succesvolle sociaal-economische 
ontwikkeling. 
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3.7 Toekomstscenario’s en relevantie voor Aruba 
De toekomst van de ultraperifere regio’s zal vooral worden bepaald door de 
verder invulling van hun status volgens artikel 299.2 van het Europese verdrag. 
Dit proces is nog in volle gang, en de uitkomst is mede afhankelijk van het 
succes van het lobby-werk van de moederlanden en de regio’s te zamen, mede 
in het licht van de totstandkoming van de Europese grondwet. 
Voor Aruba is dit proces van groot belang, omdat de verdere uitwerking van de  
inhoud van de ultraperifere status vanzelfsprekend bepaalt hoe aantrekkelijk 
deze status voor Aruba kan zijn. Essentieel is echter, dat de UPG-“status” voor 
een deel maatwerk is, en vrijwel zeker ook zal blijven. Vanwege de verschillen 
tussen de UPG’s, en de verschillen tussen hun externe omstandigheden, krijgt 
een deel van de UPG-“status”, voor ieder van deze regio’s een aparte invulling. 
Dit blijkt duidelijk uit het huidige voorstel van Frankrijk, Spanje, Portugal en 
de UPG’s aan de Europese Commissie. 
 
Vanuit dat oogpunt is het voor Aruba van het grootste belang, de vinger aan de 
pols van dit proces te houden, en dus de communicatie met de betrokken 
partijen in dit proces verder te ontwikkelen. 
Zowel Jardim (Madeira) als Fernandes Martin (Canarische eilanden) spreken 
zich uit over de wenselijkheid een optie voor Aruba in te bouwen in de 
Europese grondwet, om eventueel in de toekomst voor de ultraperifere status 
te kunnen kiezen.  
Omgekeerd is het voor de bestaande ultraperifere gebieden van groot belang 
dat er één of meer ultraperifere gebieden bij zouden kunnen komen, omdat dit 
hun positie in het Europese krachtenveld versterkt. Dit geldt des te meer 
wanneer hierdoor een nieuw moederland (Nederland) wordt toegevoegd, wat 
het lobbywerk in Europa meer kracht bij zet. 
De uitbreiding van de EU van 15 naar 25 leden maakt dit punt van eminent 
belang voor de UPG’s. 
 
Europarlementariër Fernandes Martin ziet geen reden om aan te nemen dat art. 
299 lid 2 niet zal worden gehandhaafd en terug komt in de Europese 
Grondwet. Hier is genoeg steun voor bij de lidstaten.  Het is de invulling die 
hem zorgen baart. Voor Fernandes Martin is het van groot belang dat op korte 
termijn een invulling wordt gegeven aan de werkingssfeer van art. 299 lid 2. Als 
dit niet plaats zal vinden vóór de uitbreiding van de Unie en de vastlegging van 
de Europese Grondwet vreest hij dat de UPG vele mogelijkheden ten behoeve 
van de verdere ontwikkeling van haar burgers misloopt.  
Fernandes Martin bevestigt dat Aruba gerechtigd is om zich verder in de EU te 
integreren. Arubanen bezitten immers, via het Nederlandse staatsburgerschap, 
het Europese Burgerschap en hebben een volwaardig recht om zich te uiten 
over hun positie binnen de EU. Deze uiting dient zich echter wel te richten tot 
het Koninkrijk, omdat deze lid is van de EU en daardoor het aanspreekpunt. 
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Aruba zelf kan op dit gebied formeel geen voorstellen doen aan de Commissie 
omdat dit een exclusieve bevoegdheid is van de lidstaten.  
Fernandes Martin voorspelt dat het aantal UPG gebieden in de toekomst zal 
groeien omdat er geen toekomst zit in het LGO regime. Frankrijk is bezig 
voorbereidingen te treffen voor een aantal van haar LGO’s om deze te wijzigen 
in UPG’s met het eiland Mayotte als ‘front-runner’. Fernandes Martin ziet deze 
ontwikkeling als positief en denkt terug aan 1987 toe hij als eerste sprak over 
de erkenning van Ultraperifere Gebieden en waarom het zo belangrijk is om 
deze gebieden speciale aandacht te geven binnen het acquis communautaire. 
Destijds werd niet veel aandacht aan zijn gedachtegoed geschonken.  Vandaag 
blijkt dat vele overzeese gebiedsdelen die met dezelfde problemen te kampen 
hebben, ontdekken dat uit de gemeenschappelijke belangen en problemen een 
synergie kan ontstaan die te goede van allen komt.  
Op dezelfde wijze voorziet Fernandes Martin een gemeenschappelijke 
belangenverdediging voor met name toerisme, luchtvaart en 
informatietechnologie.  Vanuit dat standpunt gezien is Aruba welkom in de 
‘ultraperifere club’ en hopen de Canarias voor de toekomst in elk geval ook op 
steun vanuit Nederland voor UPG aangelegenheden. 
 

 Conclusies: 
• Het belangrijkste punt voor de nabije toekomst is de invulling van de 

ultraperifere status, dus uitwerking van artikel 299.2 van het EU verdrag. 
• Voor deze uitwerking is recentelijk een memorandum ingediend door de 

drie lidstaten waartoe de huidige UPG’s behoren, in samenwerking met 
de UPG’s zelf. (voor een samenvatting van dit memorandum, zie bijlage bij dit 
verslag) 

• Belangrijk bij de overwegingen rondom de ultraperifere status is, dat het 
hier gaat om een permanente status, gemotiveerd vanuit permanente 
eigenschappen en problemen van deze regio’s. Het gaat hier om: de 
afgelegen geografische ligging van de regio’s en eilanden ten opzichte 
van Europa of andere continenten, de transportproblemen die het 
insulaire karakter met zich mee brengt, de moeilijke geografie van de 
regio’s zelf, de grote kans op natuurrampen en de kwetsbaarheid van de 
kleine (eiland)economieën. Aruba valt als kleine eiland-economie 
volledig binnen de “doelgroep” van de ultraperifere status. 

• De uitbreiding van de EU van 15 naar 25 lidstaten zou de aandacht 
binnen de EU kunnen laten verschuiven naar Oost-Europa. Er is dus 
haast geboden bij de invulling van de UPG-status. 

• Naar het oordeel van de UPG-experts in Madeira en de Canarische 
eilanden staat de huidige status van Aruba binnen het koninkrijk de 
keuze voor de UPG-status niet in de weg. 

• Eveneens wijst men in Madeira en de Canarische eilanden op het belang 
voor Aruba, de keuzemogelijkheid voor de ultraperifere status in ieder 
geval open te houden, ook al staat nu nog niet vast, of er een 
maatschappelijke consensus over deze status zal ontstaan. 
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• Voor de bestaande UPG’s zou het verwerven van deze status door 
bijvoorbeeld Aruba, een belangrijke steun in de rug zijn, omdat in zo’n 
geval ook het aantal lidstaten met UPG’s, dus het aantal stemmen in de 
EU, wordt uitgebreid. 

• Voor Aruba is het van het grootste belang de vinger aan de pols te 
houden van de ontwikkelingen in de UPG’s, vooruitlopend op een 
eventuele keuze voor deze status. 

• In deze fact-finding mission zijn geen punten naar voren gekomen die 
erop wijzen, dat het opteren voor de ultraperifere status belangrijke 
nadelen voor Aruba zou hebben.  

• Gezien de grote overeenkomsten die er bestaan tussen Madeira, de 
Canarische eilanden en Aruba, concluderen we dat het van het grootste 
belang is dat de optie voor het aanvaarden van de ultraperifere status 
voor Aruba zo snel mogelijk wordt geopend, en dat we de concrete 
consequenties c.q. de gewenste invulling van de UPG-status voor Aruba 
op korte termijn in beeld moeten brengen. 
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4 Madeira (7 - 13 augustus 2003) 

4.1 Madeira, feiten en cijfers 
De archipel van Madeira ligt in de Atlantische oceaan, 900 km van Portugal, 
600 km westelijk van Marokko. De archipel hoort bij het Afrikaanse continent. 
De belangrijkste twee eilanden, Madeira en Porto Santo zijn bewoond, de 
totale oppervlakte is 800 km2. De geologische oorsprong van Madeira is 
vulkanisch, waardoor het eiland een zeer sterk reliëf heeft en moeilijk 
toegankelijk is vanaf de zee. Het klimaat is constant gedurende het jaar, met 
temperaturen tussen 16° en 22° Celsius. 
 
De archipel is Portugees vanaf 1418, en heeft een bevolking met een zeer 
diverse achtergrond. Naast Portugezen vestigden zich Spanjaarden, Italianen en 
Nederlanders, gevolgd door uit Spanje verdreven moren en joden, en 
Afrikaanse slaven. Brazilië was de belangrijkste emigratie-bestemming. De 
totale bevolking telde 262.000 personen in 1999. 45% van de bevolking woont 
in de hoofdstad Funchal. 
 
De beroepsbevolking bestond in 1999 uit 120.600 personen (14,9% in de 
primaire sector, 31% secundair en 54,1% tertiair). De werkloosheid was in 2001 
slechts 2,8%, met 4,5% jeugdwerkloosheid (<25 jr) (Bron: Eurostat). Van de 
beroepsbevolking had 15,3% geen opleiding, 71% een primaire en secundaire 
opleiding (totaal 9 jaar) en 9% een hogere opleiding. 

Het BBP van Madeira was in 2000 € 3.014 mln, of € 12.309 per capita. Het per 
capita BBP van Madeira bevond zich in 2000 op 74% van het Europese 
gemiddelde (Eurostat). Belangrijkste economische sectoren zijn de landbouw 
en vooral het toerisme. 

 
 
Madeira is net als de Azoren een Autonome Regio binnen de republiek Portugal, 
met eigen wetgevende en uitvoerende bevoegdheden, verankerd in de 
grondwet van de Republiek en in het Statuut van de Autonome Regio Madeira 
(RAM). 
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De bestuursorganen van Madeira zijn de wetgevende raad en de regionale 
regering, voorgezeten door een president. De regionale regering heeft 
regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden, en neemt deel aan het Europees 
proces en aan onderhandelingen over internationale verdragen. De Portugese 
republiek is op Madeira vertegenwoordigd door een Minister van de Republiek, 
die met de regionale organen kan samenwerken, met name op het gebied van 
sociaal-economische ontwikkeling. 
Madeira is één van de ultraperifere regio’s binnen de Europese Unie. 
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4.2 Sergio Marques, Europarlementariër 
 
Hoewel Madeira geen recht heeft op een zetel in het Europarlement zijn er 
goede afspraken gemaakt met Portugal opdat er intern een zetel wordt 
afgestaan aan een kandidaat van Madeira. Hierdoor kan Madeira rekenen op 
directe vertegenwoordiging in het Europarlement. Het politiek belang van een 
eigen vertegenwoordiger in het Europarlement moet niet worden onderschat. 
Middels deze volksvertegenwoordiger heeft Madeira directe betrokkenheid en 
actieve deelname in de Europese politieke besluitvorming. 
 
Wetgeving en Acquis Communautaire 
Op Aruba is de zorg geuit dat overname van regelgeving en hoge Europese 
normen op verschillende terreinen een belemmering zouden kunnen betekenen 
voor het traditionele functioneren van de samenleving. Aan Marques wordt de 
vraag gesteld of de invoering van uitgebreide Europese regelgeving als een 
obstakel is ervaren. De europarlementariër antwoordt dat de regelgeving vanuit 
Brussel niet als een bedreiging wordt gezien maar juist als een zegening! Vanaf 
1986 kreeg Madeira 10 jaar de tijd om de Europese regelgeving gefaseerd in te 
voeren. Door de invoering van nieuwe Europese regelgeving, vooral op 
gezondheid- en milieugebied, kon Madeira binnen relatief korte tijd haar 
verouderde wetgeving aanpassen aan de behoeftes van een moderne 
samenleving. Achteraf gezien is hij blij dat de druk er was om, als onderdeel 
van het acquis communautaire, de wetgeving aan te passen. Zonder de steun 
uit Brussel was het volgens Marques stellig niet gelukt en had de bevolking van 
Madeira niet kunnen profiteren van de verbeterde omstandigheden. De 
regelgeving werd niet gezien als van bovenaf opgelegd maar in het belang van 
de eigen samenleving.  
 
Autonomie 
Marques wordt gevraagd in hoeverre Madeira aan autonomie heeft moeten 
inleveren om onderdeel te vormen van de EU.  Marques is van mening dat de 
autonomie van Madeira een kwestie is die speelt in de relatie met betrekking tot 
Portugal en niet de EU.  Madeira heeft lang gestreden om over haar eigen 
zaken te kunnen beslissen en autonomie te verkrijgen binnen de Portugese 
Republiek. Autonomie is geen doel op zich, het is een middel ter verbetering 
van het levensgenot van de algehele samenleving van een gemeenschap. Door 
de sterk verbeterde economische omstandigheden heeft Madeira juist een 
betere invulling kunnen geven aan haar autonomie en heeft zij haar positie ten 
opzichte van Portugal kunnen versterken. Als voorbeeld noemt Marques hier 
Ierland, een land dat dankzij de Europese integratie veel minder afhankelijk is 
geworden van het Verenigd Koninkrijk. Ierland is meer autonoom geworden in 
haar relatie ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk juist omdat zij onderdeel 
is geworden van de EU. 
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Samenwerking / Lobbying efforts in Brussel 
Er is een permanente commissie van UPG parlementariërs die regelmatig 
vergadert. Verder is er op ambtelijk en bestuurlijk niveau sprake van een zeer 
hechte samenwerking om tot gezamenlijke standpunten te komen. Als deze 
eenmaal zijn ingenomen wordt ook gezamenlijk, en met hulp van de 
respectievelijke lidstaten, gelobbyd om deze naar voren te brengen bij de 
relevante Europese instellingen en organen. 
Een aanbeveling van Sergio Marquez is verder om oriënterende bezoeken te 
brengen aan Guadeloupe en Martinique, die als UPG een speciale positie in de 
Caribische regio innemen. 

4.3 Alberto João Cardoso Goncalves Jardim, President van de 
autonome regio Madeira (RAM) 

 
De delegatie wordt zeer gemoedelijk onthaald door Alberto João Jardim, de 
president van Madeira. Hij is sinds 1978 onafgebroken president en vervult niet 
alleen het hoogste ambt op Madeira maar is ook zeer actief binnen de 
Europese Unie. Hij is oprichter van het bureau van parlementen van de regio’s 
van Europa en tussen 1987 en 1996 was hij voorzitter van de conferentie van 
perifere regio’s van de Europese Unie.  Momenteel is hij erevoorzitter. Jardim 
is lid van het comité van de regio’s en vertegenwoordigt Portugal bij het 
consultatief beraad voor regionaal en lokaal beleid van de EU. Verder is hij één 
van de Portugese vertegenwoordigers bij het congres van lokale en regionale 
leiders bij de Raad van Europa. 
 
Jardim legt uit zeer blij te zijn met het bezoek en heeft goede herinneringen aan 
zijn bezoek in Aruba 7 jaar geleden. Hij is vereerd dat de Arubaanse delegatie 
Madeira heeft uitgekozen voor haar studiereis maar laat ook direct blijken dit te 
begrijpen aangezien er vele parallellen vallen te trekken tussen Aruba en 
Madeira. Constitutioneel gezien zijn zij beide autonome gebieden die 
verbonden zijn met een lidstaat van de Europese Unie. De autonomie van 
Aruba is vastgelegd in het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, de 
autonomie van Madeira is vastgelegd in titel VII van de grondwet van de 
Portugese  Republiek en het Statuut van Madeira. Op economisch gebied zijn 
ook vele gelijkenissen. De economie van Madeira steunt voor grofweg 
driekwart op toerisme met als belangrijke andere pijlers de financiële 
dienstverlening en de vrije zone. Er vindt op beperkte schaal productie plaats 
voor de eigen voedselvoorziening en het merendeel van de goederen wordt 
geïmporteerd.  
 
De president  biedt de Arubaanse delegatie de mogelijkheid in alle openheid 
vragen te stellen. De eerste vraag aan President Jardim is ‘waarom Madeira 
heeft gekozen voor een ultraperifere status en of dit Madeira werkelijk zoveel 
goed heeft gedaan’.  
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Alvorens zeer uitgebreid op deze vraag in te gaan zijn de eerste woorden van 
Jardim ‘Thank God for what the European Union has been able to do for Madeira’. 
Madeira, hoewel sinds 1976 autonoom, ontbraken de financiële middelen om 
een passende infrastructuur aan te leggen in haar onherbergzame binnenland 
en kuststreken.  Bij toetreding van Portugal in 1986 kon ook Madeira aanspraak 
maken op structuurfondsen (het FEDER fonds van 1985). Deze fondsen 
zorgden er primair voor dat het wegennet, vooral door het aanleggen van 
tunnels en viaducten, op zodanige wijze verbeterd kon worden dat afstanden 
die voorheen 4 tot 5 uur duurden om te overbruggen, nu 30 minuten tot een 
uur duren. Met de verbetering van de infrastructuur werd de basis gelegd voor 
het aantrekken van hotelketens om de toeristische sector te ontwikkelen. 
Madeira heeft nu rond de 28.000 hotelbedden verspreid over meer dan 200 
hotels. De meeste hotels zijn in de 4 en 5 sterren categorie.  Madeira houdt via 
een stelsel van vestigingsvergunningen vast aan een beleid van 
kwaliteitstoerisme boven kwantiteitstoerisme en is hier zeer succesvol in.  
Verder had de nieuwe infrastructuur als gevolg een forse verlaging van de 
binnenlandse transportkosten. Dit verbeterde de concurrentiepositie voor met 
name de lokale wijn en bananenindustrie. 
 
Autonomie 
President Jardim wordt gevraagd of Europese integratie geen negatief gevolg 
heeft voor de hard bevochten autonomie van Madeira. Hij legt uit dat de 
Europese integratie juist een re-inforcement was voor de autonomie van Madeira. 
Met Europese steun is een economische ontwikkeling opgang gekomen die 
zich heeft vertaald in een verhoging van de levensstandaard en een verlaging 
van de afhankelijkheid van Portugal. Een land dat staatkundig autonoom is, 
maar door zijn ligging, grootte en insulair karakter de facto zeer afhankelijk is 
van andere landen, kan nimmer een goede invulling aan haar autonomie geven 
indien dit niet wordt vertaald in een bestuurlijke, politieke, en financiële 
autonomie.  
 
Isolement 
Jardim is van mening dat kleine eilanden moeten voorkomen geïsoleerd te 
raken in een steeds meer globaliserende wereld. Hij ziet met name gevaar voor 
Europese gebieden die onder het LGO regime vallen omdat deze vaak, juist 
vanwege de link met Europa, niet direct kunnen deelnemen in regionale 
associaties.  
 
Identiteit 
Voor Jardim is een van de grootste uitdagingen voor Madeira in de 21ste eeuw 
het behouden van de eigen identiteit in een steeds meer globaliserende wereld. 
Ook hier grijpt hij terug naar het belang van de bijzondere positie van Madeira 
binnen de EU. Hoewel het een veelvoorkomend misverstand is te denken dat 
de EU een mogelijk gevaar kan opleveren voor de identiteit van kleine 
volkeren, is volgens Jardim juist het omgekeerde het geval. De EU werkt juist 
op basis van pluriformiteit, respect voor eigen cultuur. Dit komt ook naar 

Verslag fact-finding mission Madeira en Canarische eilanden – pag. 21/56 



voren in het ontwerp EU grondwet. Integratie binnen de EU, op grond van het 
ultraperifeer uitzonderingsregime, heeft economische mogelijkheden gecreëerd 
waardoor er juist veel meer  culturele activiteiten kunnen plaatsvinden ter 
versterking van de eigen cultuur. 
 
Contacten met Brussel 
Op bestuurlijk niveau is er veel contact tussen de lokale ambtelijke instanties en 
Brussel. Fiscale aangelegenheden alsmede wetgeving over de 
gemeenschappelijke markt worden eerst onderhandeld met de lidstaat. Daarna 
wordt het gezamenlijk standpunt aan Brussel bekend gemaakt. 
 

4.4 Eduardo Antonio Brazão de Castro; Minister van Arbeid Madeira 
 
De heer Brazão de Castro, die al vele jaren minister is, geeft een uiteenzetting 
van het sociaal-economische beleid in Madeira van de afgelopen jaren. Hij 
onderschrijft de punten die reeds door de andere ministers naar voren waren 
gebracht, betreffende de ontwikkeling van Madeira sinds de toetreding tot de 
EU. Naast de verworvenheden, zoals de grote investeringen die onder meer de 
ontwikkeling van de toeristische sector mogelijk hebben gemaakt, legt hij 
echter de nadruk op de lijn die in Madeira is gevolgd in de verhouding 
overheid-werknemers-werkgevers. Het blijkt dat er al meer dan een decennium 
een succesvol overleg-model in stand wordt gehouden, geïnspireerd door de 
Westeuropese ervaring met geïnstitutionaliseerd overleg tussen de sociale 
partners. Het mag duidelijk zijn dat het succes van dit Madeiraanse 
“poldermodel” de succesvolle en stabiele ontwikkeling van deze regio mede 
mogelijk heeft gemaakt.  

4.5 Claudia Vasconcelos, Nuno Teixeira; Directie International Trade 
Centre Madeira  

 
Bij het internationale handelscentrum vond een vergadering plaats met de 
directie van het ‘Centro Internacional de Negocios da Madeira’; dra. Claudia 
Vasconcelos en dr. Nuno Teixeira. (het international trade centre van Madeira). 
Daarna wordt een bezoek gebracht aan de vrije zone van Madeira, een 
indrukwekkend complex waar meer dan 600 personen werkzaam zijn. Deze 
vrije zone is veel meer een export-processing-zone dan de vrije zone van 
Aruba. Belangrijk is tevens dat het bij deze vrije zone gaat om een public-
private partnership; overheid en bedrijfsleven exploiteren in een gezamenlijke 
onderneming de vrije zone. 
In de vrije zone van Madeira vindt productie van goederen (vooral) voor de 
export plaats. De nieuwe fiscale regelingen voor de off-shore sector sluiten 
hierbij aan. De Arubaanse vrije zone is daarentegen vooral op handel, in- en 
uitvoer van goederen, overslag gericht en kent relatief geringe productie-
activiteiten. 
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4.6 Maria Rita de Freitas; Directeur Directie Europese Zaken Madeira 
 
Het bezoek aan de directeur van de Directie Europese Zaken, mevr. dra. Maria 
Rita de Freitas is vooral van belang om te zien hoe het ambtelijke apparaat in 
praktijk omgaat met de Europese regelgeving. Mevr. de Freitas informeert dat 
Madeira sinds de aansluiting van Portugal, tien jaar de tijd kreeg van de 
toenmalige Europese Gemeenschappen om haar regelgeving aan te passen. 
Deze regelgeving moest op fytosanitair (plantenziektenkundig) gebied worden 
aangepast, maar ook op het gebied van milieu, vuilverwerking, 
gezondheidszorg, etc. Terugblikkend is men blij dat dit is gebeurd vooral in het 
belang van de eigen bevolking. Indien dit niet was verplicht als onderdeel van 
het integratieproces was dit stellig niet gebeurd en had de bevolking niet 
kunnen genieten van het huidige hoogwaardige niveau. Nu de wetgeving is 
aangepast aan de EU-normen gaat het geheel soepel. Ingeval van nieuwe 
Europese regelgeving houdt de EU rekening met de specifieke behoefte van 
Madeira. Er is direct contact tussen de EU-ambtenaren in Brussel en de 
verantwoordelijke ambtenaren in Madeira. Portugal functioneert meer als een 
doorgeefluik bij de aanpassing van de regelgeving. Dit geldt ook bij de 
financiering van projecten. De dossiers worden voorbereid door ambtenaren 
uit Madeira en de EU. Ook hier functioneert Portugal als een intermediair. Dat 
dit in praktijk werkt is te zien aan de enorme investering welke is gedaan in de 
infrastructuur van Madeira over de laatste tien jaar. Bij uitvoering van EU 
regelgeving wordt ook financiële bijstand verleend om aan de EU-normen te 
kunnen voldoen voor wat betreft bijvoorbeeld milieu en vuilverwerking.  
 
Op Madeira bestaat een grote tevredenheid volgens de Freitas. Het invoeren 
van een pakket Europese regelgeving heeft Madeira in relatief korte termijn op 
hetzelfde welvaartsniveau gebracht als het continent. De uitdaging voor de 
toekomst is om dit welvaartsniveau te behouden. Als klein eiland is Madeira 
extra kwetsbaar. Het grote Europa biedt mogelijkheden om het risico te 
spreiden. 

4.7 Francisco José Vieira Fernandes, Minister van Onderwijs Madeira 
 
Madeira heeft hetzelfde onderwijssysteem als Portugal maar wil haar 
onderwijscurriculum aanpassen aan haar eigen specifieke behoeftes, eigen 
cultuur en eigen literatuur. Er wordt hierbij gedacht aan een 70-30% regeling 
waarbij het ministerie van Onderwijs van Madeira bevoegd is om de 
onderwijsmodules te bepalen.  
 
De Universiteit van Madeira telt rond de 3000 studenten en neemt actief mee 
in de Europese uitwisselingsprogramma’s zoals Erasmus en Socrates. De 
Universiteit van Madeira valt ook onder de verklaring van Bologne past dus 
haar programma aan om binnen het Bachelors/Masters systeem te vallen.  
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Het onderwijsbeleid van Madeira heeft drie speerpunten in haar programma tot 
2006: De huidige ratio van 1 computer per 90 studenten op de scholen te 
verlagen naar 1 op 10, vernieuwing en onderhoud van de scholen, en tenslotte 
het uitvoeren van de 70-30 regeling met betrekking tot het curriculum.  

4.8 Conceicão Almeida Estudante, Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid Madeira 

 
De minister van sociale zaken en volksgezondheid is tevens verantwoordelijk 
voor de ‘burgerlijke bescherming’ waardoor ook de brandweer onderdeel van 
haar portefeuille vormt. Zeggenschap over de eigen gezondheidszorg was een 
van de hekelpunten met Portugal voordat Madeira autonoom werd. Nu worden 
alle beslissingen op Madeira genomen en wordt de gezondheidszorg uit eigen 
begroting bekostigd. In Madeira gelden dezelfde regelgeving en normen in de 
zorgsector als in Portugal. Ook de carrièrevorming, van groot belang om goede 
medici aan te trekken en te behouden, wordt niet benadeeld door in Madeira te 
werken. De regionale gezondheidszorg heeft de laatste 25 jaar een zeer 
positieve ontwikkeling doorgemaakt. Het aantal artsen en specialisten is 
gestegen van rond de 70-80 tot bijna 1000. In 1978 was er 1 ziekenhuis, nu zijn 
dit er 3. Met hulp van de EU is een uitgebreid programma gestart om de zorg 
zo dicht mogelijk bij de burger te brengen. Het resultaat van dit programma is 
zichtbaar. Madeira heeft thans 54 gezondheidscentra verdeeld over het hele 
eiland. De centra zijn voor driekwart bekostigd met EU fondsen welke, volgens 
standaard EU gebruik, zijn aangewend voor de infrastructuur, niet de 
operationele kosten. Op grond van de Portugese constitutie hebben de burgers 
van Madeira recht op universele gezondheidszorg. 
 
De uitdagingen voor de toekomt liggen vooral op het gebied van de vergrijzing. 
Dit vanwege de toenemende emigratie van vooral oudere emigranten en een 
verhoogde levensverwachting.  Er bestaat geen regionale pensioenregeling, 
Madeira maakt gebruik van de algemene Portugese pensioenregeling.  Door de 
economische ontwikkeling is het aantal uitkeringsgerechtigden  sterk gedaald. 
Van deze groep nemen ongeveer 3000 deel in maatschappelijke her-integratie- 
en (om)scholingsprogramma’s.  Madeira heeft de laatste 25 jaar met hulp van 
de Europese Unie een succesvol sociale woningbouw-beleid uitgevoerd. Toch 
is de Minister van Sociale Zaken van mening dat dit niet genoeg is voor het 
stimuleren van een positieve sociale ontwikkeling. Onderwijs en begeleiding 
zijn tevens van groot belang. Om het bestaan van de sociale onderkant van de 
samenleving te verbeteren is een algeheel positief sociaal klimaat vereist.  

4.9 Ventura Garces, Minister van Financiën Madeira 
 
De Minister van Financiën geeft een overzicht van de financiële relaties tot de 
EU, en de toekomstige verwachtingen hieromtrent. De financiële huishouding 
van de regio Madeira wordt sterk beïnvloed door de banden met de EU. 
Enerzijds komt er via verschillende kanalen veel geld binnen, maar anderzijds 
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stelt de EU scherpe eisen aan de verantwoording van de uitgaven, wat een zeer 
disciplinerende werking heeft op de overheidsfinanciën van Madeira. 
De komende twee jaren zal Madeira zo’n € 3 miljard te besteden hebben aan 
overheidsinvesteringen, mede danzij de Europese programma’s.  
Er wordt op Madeira door de overheid veel aan korte en middellange termijn 
financiële planning van de begroting gedaan, zowel wat betreft de lopende 
(belasting) inkomsten als wat betreft de investeringen. Dit houdt verband met 
de susidies en zachte leningen die men vanuit de EU kan krijgen. 
Hierdoor is men gedwongen vooruit te kijken en zowel investeringen als de 
bijbehorende financiering in een meerjarenplanning te vatten. 
Bij het verkrijgen van Europese subsidies hoort een streng systeem van 
financiële verantwoording, waar sancties aan verbonden zijn in de vorm van 
een korting in de toekomstige jaren. 
Enerzijds ontvangt men geld uit de structuurfondsen. Aangezien men hiervoor 
in de toekomst niet langer in aanmerking dreigt te komen, wegens een per 
capita BBP van meer dan 75% van het EU gemiddelde, pleiten de UPG’s er 
voor deze toets af te schaffen voor de UPG’s. In het memorandum, dat de 
UPG’s hebben ingediend bij de Europese Commissie, wordt dit bepleit. 
Weliswaar lijken Madeira (en de Canarische eilanden) welvarend, in 
werkelijkheid zit er veel inflatie in hun BBP wegens de hoge kosten van 
transport en andere kosten die verband houden met de afgelegen eiland-
economieën. 
Anderzijds maakt Madeira gebruik van leningen, die via de normale –lokale- 
commerciële banken aan bedrijven worden verstrekt, maar die door garanties 
en andere faciliteiten van de EU veel goedkoper uitvallen (zachte leningen). 
 
Het bestaande fiscale (off-shore) systeem -met een grote mate van 
belastingvrijdom- van Madeira loopt in 2011 definitief ten einde. Vooral de 
vrijstelling voor beleggingsmaatschappijen is niet langer verenigbaar met de 
interne markt. Het nieuwe belastingregime voor bedrijven in de vrije zone is 
gebaseerd op een winstbelasting tussen de 1 en 3%. Beleggingsmaatschappijen 
(financiële houdstermaatschappijen) kunnen hier echter geen gebruik van 
maken. 
 
Voor de vrije zone geldt verder, dat de faciliteiten van doorvoer naar de 
Europese Unie van kracht blijven, zo lang dit producten betreft die 
daadwerkelijk in Madeira zijn vervaardigd of een zekere bewerking hebben 
ondergaan. In dat geval kan er gebruik worden gemaakt van bestaande lage of 
nihil-tarieven die Madeira hanteert voor de import van grondstoffen en 
landbouwproducten, terwijl de “uitvoer” naar de EU uiteraard vrij is. 
 
De heer Ventura Garces is positief gestemd over de lobby-inspanningen van 
Madeira in Brussel, en geeft de inspanningen ten aanzien van het genoemde 
belastingregime na 2011 een redelijke kans om inderdaad door de EU te 
worden geaccepteerd. 
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5 Canarische eilanden (13 - 15 augustus 2003) 
 
Een deel van de Arubaanse delegatie zet de onderzoeksmissie met betrekking 
tot de ultraperifere status t.a.v. de  Europese Unie voort met een bezoek aan de 
Canarische Eilanden. Dit na een succesvol bezoek aan het ultraperifere eiland 
Madeira.  
 
Mike Eman, Benny Sevinger, Mito Croes en Cedrick Tilma beginnen op het 
eiland Tenerife op 13 augustus besprekingen met onder andere de President 
van de Canarische Eilanden, de voorzitter van het Parlement en 
fractievoorzitters van de diverse politieke partijen vertegenwoordigd in het 
parlement. De president van de Canarische Eilanden is tevens leider van de 
grootste politieke partij, de Partido Popular. De delegatie zal tevens 
besprekingen voeren met de ambtsdrager belast met  Europese 
aangelegenheden alsmede met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.   
 
Het bezoek aan de Canarische Eilanden vindt plaats in samenwerking met de 
Europarlementariër van de Canarische Eilanden dr. Fernando Fernandez 
Martin. Dr. Martin was eind jaren tachtig president van de Canarische 
Eilanden. De eilandengroep  beschikt over een in een apart Statuut 
gewaarborgde autonomie binnen het Koninkrijk Spanje. Bij toetreding van 
Spanje tot de Europese Gemeenschap in 1986 besloot de regering van de 
Canarische Eilanden om buiten Europa te blijven. Vijf jaar later besloten de 
Canarische eilanden na een grondige evaluatie om alsnog toe te treden met een 
ultraperifere status.  
De Canarische eilanden hebben als ultraperifeer gebied een zeer sterke 
ontwikkeling doorgemaakt met name op het gebied van toerisme, vrije zone en 
off-shore activiteiten. Zij vormen hierdoor een interessant vergelijkingsmodel 
voor Aruba.  
 
De Arubaanse delegatie wil in Tenerife vooral onderzoeken in hoeverre de 
ultraperifere status de ontwikkeling van dit Spaanse autonome gebied in de 
praktijk heeft bevorderd. In Madeira heeft de delegatie al kunnen constateren 
bevinden dat naar de mening van de lokale autoriteiten de gefaseerde overname 
en toepassing van EU regelgeving (waar nodig) in de praktijk geen problemen 
heeft opgeleverd.  
In tegendeel, de mening was dat de aanpassing waar nodig aan Europese 
regelgeving heeft geleid tot modernisering van de eigen wetgeving en verhoging 
van de normen op veel gebieden, dit in het belang van de eigen bevolking. In 
de Canarische Eilanden zal de delegatie nagaan wat de ervaring is geweest met 
de invoering en handhaving van EU regelgeving.   
 
Tenslotte acht de delegatie het van belang na te gaan in hoeverre kan worden 
gerekend op steun van de Canarische eilanden indien Aruba voor de 
Ultraperifere Status opteert. In Madeira heeft President João Jardim aan mr. 
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Mike Eman al toegezegd dat indien het volk van Aruba zou opteren voor deze 
status, Madeira in Brussel zo’n Arubaans verzoek volledig zou steunen.  

 

5.1 Canarische eilanden, feiten en cijfers 
 
De zeven Canarische eilanden vormen een archipel in de Atlantische Oceaan, 
de belangrijkste zijn Gran Canaria en Tenerife. De archipel ligt 100 km ten 
noord-westen van de Afrikaanse kust, tegenover Marokko, en 1.400 km van het 
Europese vasteland. De totale oppervlakte is 7.447 km2. De eilanden zijn alle 
van vulkanische oorsprong, maar met uiteenlopende geologische kenmerken, 
van gebergtes met actieve vulkanen, tot woestijnachtige landschappen. Mede 
door de geïsoleerde ligging hebben de Canarische eilanden een uniek 
ecosysteem, met vele beschermde plant- en diersoorten. Het klimaat is 
gematigd met een gemiddelde temperatuur van 22°. 
 

 
 
De Canarische eilanden zijn relatief dicht bevolkt (221 personen per km2 in 
1999, vergelijkbaar met Nederland) met een jonge bevolking (17,7% onder de 
15 jaar) van in totaal 1,8 miljoen inwoners in 2001. 85% van de bevolking 
woont op de eilanden Gran Canaria en Tenerife. 
 
De beroepsbevolking telde 714.000 personen in 2001 of 54% van de bevolking. 
De werkgelegenheid was in 2000 verdeeld over de sectoren landbouw (6,1%, 
industrie 20,2% en diensten 73,7%) De werkloosheid was 13,1% in 2001, en 
24,7% onder de jeugd <25 jaar. (Eurostat) 
 
Het BBP van de Canarische eilanden was in 2000 € 24.308 mln, of € 14.393 per 
capita. Dit per capita BBP lag in dat jaar op 78% van het EU gemiddelde 
(Eurostat). 
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Sinds 1982 hebben de Canarische eilanden een autonome status, vastgelegd in 
een Statuut. Op grond van de Spaanse grondwet, betekent dit dat een aantal 
bevoegdheden zijn overgedragen van nationaal naar regionaal niveau, hieronder 
vallen tevens bevoegdheden op het gebied van Europese en andere 
buitenlandse betrekkingen. De wetgevende macht ligt bij het parlement van de 
Canarische eilanden, terwijl de uitvoerende macht bij de regering van de 
Canarische eilanden ligt. De Autonome regio van de Canarische eilanden 
bestaat zelf weer uit twee provincies. 
De Canarische eilanden vormen een ultraperifere regio binnen de Europese 
Unie. 
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5.2 Fernando Fernandes Martin, Europarlementariër 
 
Fernandes Martin was President van de Canarische Eilanden eind jaren tachtig. 
Onder zijn regering besloten de Canarias tot de EU toe te treden, zei het met 
een achterstand van 5 jaar op het moederland Spanje. Fernandes Martin heeft 
meer dan 100 publicaties op zijn naam staan waaronder vele publicaties met 
betrekking tot de Europese Unie en de ultraperifere gebieden. Hij geldt binnen 
de Europese Unie als een van de meest vooraanstaande experts op het gebied 
van UPG en LGO zaken. Sinds het begin van de jaren negentig is hij 
Europarlementariër.  
 
Autonomie en late toetreding Canarias 
De Canarische Eilanden zijn sinds 1982 autonoom zoals vastgelegd in het 
Estatuto de Autonomia de Canarias van 10 augustus 1982. Hierin is onder andere 
vastgelegd dat zij beschikken over een eigen parlement, regering en president. 
Op grond van deze autonomie besloten de Canarias om niet toe te treden tot de 
Europese douane-unie toen Spanje in 1986 lidstaat werd. Vijf jaar later 
besloten de Canarische eilanden na een grondige evaluatie om alsnog toe te 
treden met een ultraperifere status.  Het was geen gemakkelijke beslissing 
omdat er bij vele maatschappelijke groeperingen bezorgdheid bestond over 
verlies van identiteit en verlies van autonomie. Ook waren er vanuit de 
financiële en commerciële kant grote bezwaren. Men wilde het speciale fiscale 
regime niet kwijtraken en de handelsbetrekkingen met de Afrikaanse westkust 
zouden ernstig verstoord raken door toetreding tot de Europese douaenunie. 
Achteraf gezien bleek dat geen van deze onheilsvoorspellingen zou uitkomen. 
Zowel de handel met derden als de protectie van eigen productie bleef ook na 
toetreding tot de EU mogelijk. In tien jaar tijd maakten de Canarias een 
enorme inhaalslag en is anno 2003 een welvaartsniveau bereikt dat bijna gelijk 
staat met het gemiddelde van EU.  De invoering van het Acquis 
Communautaire werd in grote mate gefaciliteerd door de technische en 
financiële bijstand geboden door Brussel. 
  
Berekening per capita BBP 
Fernandes Martin hekelt het feit dat bij de berekening van het BBP per capita 
geen rekening wordt gehouden met onder andere de veel hogere 
transportkosten voor de invoer van goederen voor de UPG’s vanuit het 
continent. Deze hoge transportkosten verhogen ogenschijnlijk het BBP, maar 
werken negatief op de reële koopkracht.  Fernandes Martin is dan ook 
voorstander van een correctiefactor die in verhouding staat tot het zogenaamde 
periferie-coëfficient van de UPG.  
 
Kwetsbaarheid 
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De Canarische eilanden zijn vanwege een groot aantal factoren zeer kwetsbaar. 
Net als andere (kleine) eilandgebieden is er sprake van een monocultuur, vooral 
geconcentreerd op toerisme. Verder zijn de gebieden vaker vatbaar voor 
natuurrampen en zijn de Canarias geografisch veel dichter bij het onstabiele 
Afrikaanse continent dan bij het stabiele Europa. Omdat de handicaps van 
blijvende aard zijn, is ook de kwetsbaarheid van blijvende aard. Door 
aansluiting bij de EU zijn de Canarias niet minder kwetsbaar geworden, maar is 
het zekerheidsgevoel wel vergroot en is er een juridische basis voor het 
beschikbaar stellen van garanties indien er verregaande calamiteiten voordoen.  
 
Toekomst 
Fernandes Martin ziet geen reden om aan te nemen dat art. 299 lid 2 niet zal 
worden gehandhaafd en terug komt in de Europese Grondwet. Hier is genoeg 
steun voor bij de lidstaten. Het is de invulling die hem zorgen baart. Voor 
Fernandes Martin is het van groot belang dat op korte termijn een invulling 
wordt gegeven aan de werkingssfeer van art. 299 lid 2. Als dit niet plaats zal 
vinden vóór de uitbreiding van de Unie en de vastlegging van de Europese 
Grondwet vreest hij dat de vele mogelijkheden ten behoeve van de verdere 
ontwikkeling van haar burgers minder gemakkelijk zullen worden gerealiseerd. 
 
Ook andere eiland regios van de EU met name een aantal Franse en Italiaanse 
eilanden in het Middelandse zeegebied en ook Finse en Engelse eilanden in de 
Baltische zee, Ierse zee en het kanaal hebben de laatste jaren met afgunst 
gekenen naar de UPG’s en eisen nu ook aandacht. Er zijn maar liefst 26 eiland 
regio’s en hier moet rekening mee gehouden worden. 4% van de EU bevolking 
woont in eilandregio’s terwijl maar 1% UPG is. Toch vloeien er proportioneel 
veer meer fondsen naar de UPG’s dan de eilandregio’s.   
 
Fernandes Martin bevestigt dat Aruba gerechtigd is om zich verder binnen de 
EU te integreren. Arubanen bezitten immers, via het Nederlandse 
staatsburgerschap, reeds het Europese Burgerschap en hebben een volwaardig 
recht om zich te uiten over hun positie binnen de EU. Deze uiting dient zich 
echter wel te richten tot het Koninkrijk, omdat dit lid is van de EU en 
daardoor het aanspreekpunt. Aruba zelf kan op dit gebied formeel geen 
voorstellen doen aan de Commissie omdat dit een exclusieve bevoegdheid is 
van de lidstaten.  
 
Fernandes Martin voorspelt dat het aantal UPG-gebieden in de toekomst zal 
groeien omdat er geen toekomst zit in het LGO-regime. Frankrijk is bezig 
voorbereidingen te treffen voor een aantal van haar LGO’s om deze te wijzigen 
in UPG’s met het eiland Mayotte als front-runner. Fernandes Martin ziet deze 
ontwikkeling als positief en denkt terug aan 1987 toe hij als eerste sprak over 
de erkenning van Ultraperifere Gebieden en waarom het zo belangrijk is om 
deze gebieden speciale aandacht te geven binnen het acquis communautaire. 
Destijds werd niet veel aandacht aan zijn gedachtengoed geschonken. Vandaag 
de dag blijkt dat vele overzeese gebiedsdelen die met dezelfde problemen te 
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kampen hebben, ontdekken dat uit de gemeenschappelijke belangen en 
problemen een synergie kan ontstaan die allen ten goede komt. Zo wordt het 
bananenlandbouwbeleid van Martinique en Guadaloupe veel beter verdedigd 
op Europees niveau met hulp van Madeira en de Canarische Eilanden dan 
alleen met Frankrijk.  
 
Op dezelfde wijze voorziet Fernandes Martin een gemeenschappelijke 
belangenbehartiging voor met name toerisme, luchtvaart en 
informatietechnologie.  Vanuit dat standpunt gezien is Aruba meer dan welkom 
in de ‘ultraperifere club’ en hopen de Canarias voor de toekomst in elk geval 
ook op steun vanuit Nederland voor UPG-aangelegenheden. 

5.3 Pablo Matos Mascareño, Parlementariër Canarische eilanden 
 
Toen Spanje toetrad tot de Europese Unie, hadden de Canarische eilanden 
traditioneel hun eigen fiscale regime, apart van de rest van Spanje, als een 
belastingvrije zone. In eerste instantie bleven de Canarische eilanden daarom 
door middel van een protocol buiten de toetreding tot de EU. Al na korte tijd 
bleek echter dat het feit dat we buiten de douane-unie bleven, groot effect had 
op onze agrarische sector en andere delen van de economie. Daarom namen 
wij de beslissing geheel tot de EU toe te treden, met enkele fiscale 
uitzonderingen die in de Spaanse grondwet zijn vastgelegd. Toen wij toetraden 
hadden wij een per capita BBP beneden de 70% van het EU gemiddelde. 
Daarna hebben we enkele jaren van constante groei doorgemaakt, waardoor we 
nu rond de 80% zitten. Het niveau van de infrastructuur, de economie in het 
algemeen en onze dienstensector zijn omhoog gegaan. De ontwikkeling in de 
Canarische eilanden van de afgelopen 12 tot 14 jaar is werkelijk spectactulair 
geweest. 
 
In de periode dat de Canarische eilanden gedeeltelijk in de EU waren 
geïntegreerd waren er nog wel twijfels om door te gaan met de totale 
toetreding. 
Die twijfels hadden betrekking op de belastingvrijdom op de Canarische 
eilanden, die stamde uit het begin van de 20e eeuw en de Franco-periode. Er 
was dus onzekerheid in hoeverre we ons speciale belastingregime zouden 
moeten inleveren. Maar het had ook een groot effect op de landbouw en 
andere sectoren van onze economie. Uiteindelijk hebben we dus gekozen voor 
de EU. We bleven niet in een situatie van één been binnen en één been buiten 
de EU, we kozen voor integratie. Omdat onze bevolking een mix is van vele 
Europese nationaliteiten, zijn we traditioneel voorstander van Europese 
integratie. Uiteindelijk hebben we de beslissing genomen, en die is door 
iedereen geaccepteerd, omdat de resultaten na tien jaar uitstekend zijn. 
 
Het overnemen van de Europese wet- en regelgeving (Acquis communautaire) 
gaf geen speciale problemen. Natuurlijk verloren we enige souvereiniteit, 
omdat we op alle gebieden aan de Europese regelgeving moesten gaan voldoen, 
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maar dit had tot gevolg dat de kwaliteit van al onze producten en diensten 
steeg, en onze concurrentiepositie verbeterde. Daardoor hebben we een 
economie die snel groeit, en beter kan concurreren in de Europese markt van 
300 miljoen mensen. 
 
Spanje behartigt derhalve de belangen van de Canarische eilanden in Europees 
verband, en steunt alle beslissingen van de Canarische regering. Spanje 
onderhoudt de dialoog met de EU, de permanente vertegenwoodiger met de 
Europese functionarissen, naast de contacten via onze Europarlementariër 
Fernandez Martin. 
 
De heer Matos Mascareño kent de specifieke economische en politieke situatie 
van Aruba niet, maar herkent wel de onzekerheid die er heerst, voor men aan 
een verregaande beslissing als toetreding tot de EU begint. Die onzekerheid 
hadden we op de Canarische eilanden ook, speciaal met betrekking tot de 
belastingstructuur. De praktijk wijst echter uit dat de ontwikkeling van de 
laatste 12 jaar zeer positief zijn geweest. Wat de Arubaanse functionarissen die 
deze beslissing moeten nemen, kunnen doen is de ervaring van de Canarische 
eilanden en de andere regio’s nauwkeurig bestuderen. 

5.4 Gabriel Mato Androver, Voorzitter Parlement van de Canarische 
eilanden 

 
De heer Androver geeft een uiteenzetting over de gezamenlijke initiatieven van 
de UPG’s (Madeira, Canarische eilanden en de Franse DOM’s) te zamen met 
de constitutioneel aan hun verbonden EU-lidstaten Spanje, Portugal en 
Frankrijk, om tot een verdere invulling van het ultraperifere regime te komen. 
 
Nadat bij het verdrag van Amsterdam in artikel 299.2 de ultraperifere status op 
het hoogste Europees juridische niveau was vastgelegd, moest de invulling 
ervan beginnen. Androver legt uit dat in het jaar 2000 de Commissie een eerste 
aanzet heeft gegeven met het uitbrengen van een algemeen verslag over de 
werking van art. 299 lid 2.  
 
Met de uitbreiding van de Unie en de totstandkoming van een Europese 
constitutie verplicht de EU zichzelf om op fundamentele wijze haar 
instellingen en werkwijze aan te passen aan de nieuwe politieke en 
economische realiteit. Voor de ultraperifere gebieden betekent dit dat er een 
grote druk ontstaat om concrete invulling te geven aan het ultraperifere regime 
voordat deze fundamentele wijzigen in werking treden en de aandacht van de 
EU voor vele jaren naar het oosten van Europa verschuift.  
 
In februari 2002 tijdens een ontmoeting van de ministers van buitenlandse 
zaken van Portugal, Spanje en Frankrijk, besloten zij om een  gezamenlijk 
memorandum uit te brengen over de formele en materiele wijze waarop 
invulling gegeven dient te worden aan art. 299 lid 2. In juni 2003 is dit advies in 
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Parijs door tussenkomst van Eurocommissaris Michel Barnier aan de Europese 
Commissie aangeboden. 
 
Een van de belangrijkste standpunten van deze groep is, dat de grens van 75% 
van het BBP per hoofd van de bevolking, om in aanmerking te komen voor de 
structuurfondsen van de EU, niet zou moeten gelden voor de UPG’s. De 
UPG’s zijn dermate afgelegen van het Europese continent, geïsoleerd door het 
feit dat ze eilanden zijn, en met andere moeilijke geografische factoren, dat het 
niet juist zou zijn deze gebieden op dezelfde criteria te beoordelen als regio’s 
binnen de continentale EU. Zo zijn de transportkosten van goederen naar de 
UPG’s veel hoger dan transportkosten binnen de Unie wat leidt tot een 
vertekend beeld van het bruto binnenlands product. Men pleit ervoor om vast 
te leggen dat de UPG’s, als groep sowieso en onder bijzondere voorwaarden, 
toegang blijven behouden tot de structuurfondsen. Art. 299 lid 2 biedt deze 
mogelijkheid. 
 
Ook sommige bepalingen van de structuurfondsen (zoals een percentage van 
40% cofinanciering bij investeringen in inkomstengenererende infrastructuur) 
zouden moeten worden aangepast aan de specifieke situatie van de UPG’s 
omdat de bijkomende kosten, die voor deze gebieden altijd gelden, het algehele 
kostenplaatje drastisch verhogen. 
 
Er zouden programma’s moeten komen die de samenwerking tussen UPG’s en 
hun eigen buurlanden (buiten de EU) stimuleren. Dit betekent een erkenning 
van de UPG’s als voorpost of gateway van de EU naar andere continenten. 
Deze actieve voorposten kunnen meehelpen in het verbeteren van de Noord-
Zuid relatie. Ook dient het belang voor de EU van de aanwezigheid van 
stabiele zones (de UPG’s) in onstabiele gebieden niet te worden onderschat. 
 
Naast de structuurprogramma’s moeten de horizontale programma’s van de 
EU een aanvulling blijven vormen, zoals die op het gebied van technologie en 
research & development. Bij milieumaatregelen moet er rekening gehouden 
worden met de kleine schaal van de UPG’s en extra (permanente) hulp worden 
gegeven om de Europese criteria te halen. Ook op het gebied van belastingen 
en invoerrechten stellen de UPG’s een pakket uitzonderingen op de Europese 
regels voor, die voor het grootste deel nu al bestaan in de UPG’s. Omdat de 
UPG’s op de verre buitengrens van Europa liggen is dit vooral van belang voor 
de verdere ontwikkeling van de vrij zones. 

5.5 Adan Martin Menis, President van de Canarische Eilanden 
 
De Europese Unie heeft zonder meer een zeer positief effect gehad op de 
Canarische Eilanden, is de mening van President Martin Menis. Alle nieuwe 
wegen en het overgrote deel van de moderne infrastructuur is tot stand 
gekomen met zeer veel hulp van de EU. Martin Menis stelt dat er zonder EU 
steun vandaag geen hoogwaardige infrastructuur zou zijn.  
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Autonomie 
Het behouden van het recht van zelfbeschikking en zelfbestuur is van groot 
belang voor de Canarias. Toch moet men zich afvragen tot waar dit recht 
beschermd moet worden. Wat als het toepassen van het recht para preservar lo 
nuestro, als gevolg heeft dat dit de ontwikkeling van de maatschappij in de weg 
staat en het volk de kans op meer welvaart ontneemt?  Dit was de 
fundamentele vraag die werd beantwoord voordat de Canarische Eilanden 
onderdeel zou vormen van de EU. In 1986 was Spanje namelijk toegetreden tot 
de EU echter zonder de Canarische Eilanden. 
 
De Canarische eilanden verkeerden eind jaren tachtig in een vergelijkbare 
positie met Aruba. Zij waren geen onderdeel van het grondgebied van de EU, 
en vielen dus buiten de douane-unie terwijl de burgers via het Spaans 
staatsburgerschap toch enkele Europese rechten hadden. Omdat er teveel 
onenigheid heerste tussen de eilanden en de politieke partijen onderling kon 
men maar niet tot een gemeenschappelijk standpunt komen.  
 
Op Gran Canaria was men vooral bezorgd dat integratie met de EU nadelig 
zou zijn voor de handel met de kust van Afrika en dat de gedetailleerde 
Europese regelgeving een belemmering zou zijn voor de privé-sector. 
Bovendien was men bang dat Canarias haar autonomie ten opzichte van Spanje 
zouden verliezen. De grootste opponent van Europese deelname was de 
onafhankelijkheidsbeweging binnen de socialistische partij. Toen eind jaren 80 
een nieuw kabinet aantrad werd het bijltje uiteindelijk doorgehakt en trad 
Canarias zelfs zonder het houden van een referendum toe tot de EU. Achteraf 
bezien bleek de wijziging van gedeeltelijke integratie naar volledige integratie de 
goede keuze te zijn geweest. Door de deelname aan het grote Europa is het 
mogelijk om lokale problematiek vanuit een beter perspectief te zien en op te 
lossen. Tegenwoordig is er geen discussie meer over het functioneren van 
Europese regelgeving. Dit wordt als vanzelfsprekend beschouwd. 
 
Samenwerking met andere UPG’s 
Er is sprake van een hecht samenwerkingsverband. Deze samenwerking is van 
belang om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen ten opzichte van 
Brussel. De presidenten van de UPG’s houden meerdere malen per jaar een 
bijeenkomst waarbij de gezamenlijke standpunten worden vastgelegd. Zo werd 
bijvoorbeeld tijdens de 7de bijeenkomst van regeringsleiders van de UPG’s op 
25 september 2001 een resolutie aangenomen ter ondersteuning van het 
gebruik van de informatietechnologie (IT) en het belang om 
samenwerkingsprogramma’s te creëren ter regulatie en bevordering van de 
handel in aandelen met name op het gebied van e-commerce Verder richtte de 
resolutie zich op meer samenwerking op het gebied van e-government, 
bescherming van de eigen identiteit en cultuur en duurzame ontwikkeling.  
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Ter uitvoering van de resolutie werd een gezamenlijk actieplan opgesteld 
waarbij een verdeling werd gemaakt in de verantwoordelijkheden van de UPG’s 
en de EU teneinde de UPG’s op hetzelfde niveau van IT ontwikkeling te 
brengen als de EU.  Hoewel dit voorstel in eerste instantie op budgettaire 
gronden werd afgewezen door de Commissie, kon het in gewijzigde vorm 
begin dit jaar wederom worden aangeboden.  
 
Samenwerking tussen de UPG’s is nu van nog groter belang omdat op korte 
termijn een specifieke invulling dient te worden gegeven over de toepassing 
van art. 299 lid 2.  Van de kant van de ultraperifere gebieden en de landen 
waarmee deze constitutioneel verbonden zijn, is herhaalde malen aangedrongen 
bij de Europese Commissie om dit nieuwe regime vast te leggen, waarbij de 
commissie terdege rekening dient te houden met hetgeen in art. 299 lid 2 is 
voorgeschreven. Ook de Raad van Sevilla van vorig jaar heeft op deze 
aanvulling aan gedrongen. Medio vorig jaar is aan de kant van het sociaal 
economisch comité eveneens een uitgebreide resolutie aangenomen.   
 
De samenwerking heeft recent geleid tot het gezamenlijke aanbieden aan de 
Europese Commissie van een uitgebreid memorandum van Spanje, Frankrijk, 
Portugal en de Ultraperifere gebieden waarbij de wensen van de ultraperifere 
gebieden worden geformuleerd en tevens concrete aanbevelingen worden 
gedaan voor wat betreft de toepassing  van art. 299 lid 2. 
 
Martin Menis is van mening dat het LGO-regime zich momenteel in een 
schemergebied bevind. Het is niet duidelijk hoeveel rechten en plichten de 
LGO’s hebben ten opzichte van de EU. De landen die aan het regime vast 
zitten gaan er niet uit, maar er zijn ook geen landen die er bij willen komen.   
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Bijlage 1 - Deelnemers aan de fact-finding mission 
 
 
Mr. A.C.G. (Andin) Bikker 

Advocaat en voorzitter van de Aruba Financial Centre Association 
(AFCA) 

 
N.C. (Nelson) Cabral de Andrade 

Journalist dagblad Diario 
 
Mr. A.G. (Mito) Croes 

Ex-minister Aruba, ex-gevolmachtigd minister Aruba in Nederland, 
promoverend op de relaties tussen Aruba, het Koninkrijk en de EU. 

 
Mr. M.G. (Mike) Eman 

Fractieleider van de AVP in de Staten van Aruba 
 
Drs. Jose de Sousa Fernandes Perna 

Consul van Portugal in Aruba 
 
Drs. A.G. (Angel) Gomez Osorio 

Fiscalist en lid van de AFCA 
 
P.R. (Patrick) Paskel 

Journalist, ATV en radio. 
 
O.B. (Benny) Sevinger 

Lid van de Staten van Aruba voor de AVP 
 
Mr. H.C. (Cedrick) Tilma 

Jurist, promoverend op de relaties tussen de Europese overzeese 
gebiedsdelen en de EU, lid van de Fundacion Estudionan Social Cristian 
Aruba (FESCA) 
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Bijlage 2 - Namenlijst Madeira en Canarische eilanden  
 
Namenlijst van personen waarmee gesprekken zijn gevoerd tijdens de fact-
finding mission van de Arubaanse delegatie aan Madeira en de Canarische 
Eilanden van 8-15 augustus 2003 
 
 
MADEIRA 
 
Dr. Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim 
President van de regering van Madeira 
 
Sérgio Marques 
Lid (uit Madeira) van het Parlement van de Europese Unie voor Portugal 
 
Dr. Francisco José Vieira Fernandes 
Minister van Onderwijs 
 
Dra. Conceicão Almeida Estudante 
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
 
Dr. Ventura Garcês 
Minister van Financiën 
 
Dr. Eduardo António Brazão de Castro 
Minister van Arbeid 
 
Maria Rita de Freitas Ferreira 
Directeur Directie Europese Zaken 
 
Dra. Claudia Vasconcelos / dr. Nuno Teixeira  / dr. Roy Garibaldi 
Directie van het International Trade Centre of Madeira 
 
Gonçalo Nuno dos Santos 
Directeur Centro das Comunidades Madeirenses 
 
 
CANARISCHE EILANDEN 
 
Gabriel Mato Androver 
Voorzitter van het Parlement van de Canarische Eilanden 
 
Adan Martin Menis 
President van de Regering van de Canarische Eilanden 
 
Fernando Fernández Martin 
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Lid (uit de Canarische Eilanden) van het Parlement van de Europese Unie voor Spanje 
 
Pablo Matos Mascareño 
Parlementslid Canarische Eilanden 
 
Ofelia Reyes Miranda 
Parlementslid Canarische Eilanden 
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Bijlage 3 – Samenvatting van het Memorandum van Spanje, 
Frankrijk, Portugal en de ultraperifere regio’s over het tot uitvoer 
brengen van artikel 299§2 van het EU verdrag. 
 
In juni 2003 brachten de EU-lidstaten Spanje, Frankrijk, Portugal te zamen met 
de ultraperifere regio’s die tot deze lidstaten behoren, een memorandum uit aan 
de Europese Commissie. Dit memorandum is te beschouwen als het 
gezamenlijk standpunt van de UPG’s over de invulling van de ultraperifere 
status. In artikel 299.2 van het laatste EU-verdrag was deze status weliswaar 
genoemd en formeel vastgelegd, maar daarmee nog niet in de praktijk ingevuld. 
Dit memorandum geeft ons op dit moment het belangrijkste aanknopingspunt 
voor de toekomstige vorm van de UPG-status. Hieronder volgt een 
opsomming van enige belangrijke punten uit dit memorandum: 
 

1. Aan de basis van de invulling van de ultraperifere status ligt het feit, dat 
deze gebieden enkele kenmerken gemeenschappelijk hebben. Deze 
kenmerken vormen een permanente rem op de ontwikkeling van deze 
regio’s, en vergen dus ook permanente maatregelen om deze nadelen 
tegemoet te komen. De kenmerken zijn; de grote afstand tot Europa, 
het isolement van de meeste regio’s, de ongunstige geografie en klimaat, 
de kleine schaal van de economie en de geringe hulpbronnen. 

2. Juridisch ligt aan de basis van de invulling van de UPG-status artikel 
299.2 van het verdrag, en verder de eerdere afspraken en programma’s 
die er voor de verschillende UPG’s reeds bestonden. 

3. Regio’s die een hoger per capita BBP hebben dan 75% van het EU 
gemiddelden, komen niet langer in aanmerking voor de 
structuurfondsen (cohesiebeleid) van de EU. Het memorandum roept 
op de 75%  grens af te schaffen voor de UPG’s, en deze groep als 
geheel op te nemen in de lijst van regio’s die voor deze fondsen in 
aanmerking komen. Het BBP is voor deze regio’s geen goede maatstaf 
voor de economische ontwikkeling, omdat de prijzen door transport en 
andere kosten veel hoger zijn dan in de continentale EU. 

4. Specifiek worden verder genoemd de FEDER fondsen voor 
infrastructuur, de reeds bestaande programma’s voor de verschillende 
UPG’s afzonderlijk en de programma’s voor samenwerking tussen EU-
regio’s en niet-EU buurlanden. 

5. Voor landbouw- en visserijbeleid wordt een pakket uitzonderingen op 
het EU-beleid voorgesteld, dat rekening houdt met de specifieke 
(kleinschalige) omstandigheden van de UPG’s. Hierbij gaat het naast de 
landbouw onder meer om de modernisering van de vissersvloten en de 
toegang tot de visserijgronden van de regio’s. 

6. Op het gebied van indirecte belastingen wordt voorgesteld de bestaande 
afwijkingen van omzetbelasting, accijnzen en invoerrechten ten opzichte 
van de EU te laten bestaan, de historische achtergronden en de 
bijzondere omstandigheden van de UPG’s worden hierbij in acht 
genomen. 
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7. Op het gebied van directe belastingen (met name de winstbelasting) is 
het reeds zo dat de Europese richtlijn (ECOFIN 1/12/97) voor de 
belasting op ondernemingen reeds een evaluatieregime voor de UPG’s 
voorziet, waarbij de proportionaliteit en passendheid van de afwijkende 
belastingregime’s in de UPG’s wordt getoetst. Voortzetting van de vrije-
zone politiek in de UPG’s wordt voorgesteld. 

8. Lage of geen invoerrechten voor grondstoffen die worden bewerkt, of 
kapitaalgoederen die in de UPG’s zelf worden gebruikt, moeten 
mogelijk blijven. Maatregelen die nu voor sommige UPG’s gelden, 
moeten worden uitgebreid naar de hele groep. 

9. Ten aanzien van het milieubeleid wordt voorgesteld, iedere Europese 
milieumaatregel te toetsen op zijn effect op de UPG’s en op het verschil 
met de buurlanden van de UPG’s. Eveneens moet hulp gegeven worden 
voor het behoud van de biodiversiteit in de UPG’s, stimulering van 
ecotoerisme, viskwekerij en andere sectoren die specifiek voor de UPG’s 
van belang zijn. 

10. Ook ten aanzien van het energiebeleid wordt deelname in het EU-
programma “Intelligente energie voor Europa” bepleit, en het in acht 
nemen van de kosten van het invoeren van een gemeenschappelijke 
energiemarkt in de EU. Extra investeringen, met name in duurzame 
energiebronnen, wordt bepleit. 

11. Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (research&development) 
worden programma’s bepleit die er voor zorgen dat de UPG’s geen 
technologische achterstand oplopen. Dit betekent extra aandacht en 
prioriteit voor de UPG’s in de bestaande EU r&d programma’s. 

12. Transport is een ander beleidsterrein waar de UPG’s natuurlijk een 
speciale positie eisen. Vrije concurrentie in het openbaar vervoer is 
bijvoorbeeld niet altijd reëel, terwijl op andere gebeiden extra 
investeringen nodig zijn met hulp van de EU, bijvoorbeeld voor de 
regionale zeevaartverbindingen. 

13. Informatie- en communicatie technologie (ICT) is het laatste deelterrein 
waar de UPG’s aandacht voor vragen; de afgelegen eilanden beschikken 
vaak (nog) niet over de nodige communicatieverbindingen, waardoor ze 
op achterstand staan ten opzichte van de continentale EU. De UPG’s 
zouden grootschalige toegang tot breedband-communicatiekanalen 
moeten krijgen. Hiervoor zouden de nodige infrastructurele werken 
moeten worden gefinancierd, ook in de zin van verbindingen met de 
buurlanden van de UPG’s. Kennisoverdracht en deelname van de 
UPG’s in de Europese r&d programma’s moet prioriteit krijgen. 

14. Tenslotte vestigt het memorandum de aandacht op de regionale 
samenwerking van de UPG’s. Door de kleine schaal van hun 
economieën is het voor de UPG’s van het grootste belang dat zij 
economische banden ontwikkelen met hun (niet-EU) buurlanden in hun 
eigen regio of continent. Hiermee moet de EU de positie van de UPG’s 
als voorposten (gateways) in de Noord-Zuid relaties op hun waarde 
schatten. 
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Bijlage 4 – de ultraperifere gebieden en de Europese 
structuurfondsen 
 
Het EU-structuurbeleid wordt gefinancieerd vanuit de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds.  
Van oorsprong vindt het grootste deel van het structuurbeleid plaats via de 
“structuurfondsen”, ieder met een eigen doelstelling. De veelgenoemde grens 
van 75% (van het per capita BBP van een regio, als percentage van het EU-
gemiddelde) geldt om te kwalificeren als minder ontwikkeld gebied  van de Unie. 
Een groot gedeelte van de structuurfondsen is voor deze gebieden bestemd. 
Dit zijn de Doelstelling 1 gebieden; daarnaast zijn er andere doelstellingen, 
waarvoor de 75% grens niet geldt. 
De huidige Doelstelling 2 is gericht op ondersteuning van regio’s die te maken 
hebben met economische en sociale herstructurering (oude industrie trekt weg, 
nieuwe werkgelegenheid en scholing is nodig). 
Doelstelling 3 is bedoeld voor modernisering van onderwijs, opleidingen en 
werkgelegenheidsbevordering. 
Naast deze drie hoofddoelstellingen bestaan er sinds 1993 zogeheten 
Communautaire Initiatieven, die uitsluitend onder de bevoegdheid van de 
Europese Commissie vallen. Zo’n initiatief is bijvoorbeeld INTERREG, een 
programma dat regio’s aan de grens van de EU wil laten integreren met 
buurlanden en gebieden buiten de EU. Dit programma is van groot belang 
voor de UPG’s. 
 
Het veel nieuwere Cohesiefonds hanteert een 90% grens (per capita BBP van 
de regio als percentage van het EU-gemiddelde). Focus van het cohesiefonds is 
infrastructuur, transeuropese netwerken en milieu (drinkwatervoorziening en 
waterzuivering. 
 
Het is dus niet zo dat als een regio niet behoort tot de minder ontwikkelde 
gebieden zo’n regio definitief niet in aanmerking komt voor structuurfondsen of 
structuurbeleid. 
Samenvattend: alle UPG’s en ook Aruba zouden bij hun huidige 
welvaartsniveau in principe in aanmerking komen voor Doelstelling 2 en 3 
programma’s van de structuurfondsen, en voor het cohesiefonds. 
 
Bovendien is het de inzet van Spanje, Frankrijk en Portugal en de UPG’s bij de 
invulling van artikel 299.2, om de UPG’s –vanwege hun structurele 
hindernissen – als categorie in aanmerking te laten komen voor alle 
structuurfondsen, dus ongeacht hun welvaartspeil. 
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Structuurfondsen, miljoenen euro 
  1989-1993 1994-1999 1994-1999 1989-1999 totaal
  Objective 1 + IC Objective 1 Regis II   
Canary Islands 860,0 1.622,0 231,0 2.713,0
Azores  357,0 616,0 81,0 1.054,0
Madeira  319,0 369,0 64,0 752,0
Guadeloupe  200,0 360,0 62,5 622,5
French Guiana 92,0 172,0 29,0 293,0
Martinique  192,0 344,0 62,5 598,5
Réunion  432,0 688,0 119,0 1.239,0
 
Bronnen: zie bijlage 6 
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Bronnen: zie bijlage 6 
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Bijlage 5 – Toepasselijkheid van de UPG-programma’s voor Aruba 
 
In de volgende tabellen wordt een opsomming gemaakt van programma's die 
zijn uitgevoerd ter implementatie van art. 299 lid 2. voor de UPG's. De 
informatie voor de huidige UPG's is verkregen uit COM 147/2000. Ter 
vergelijking is een extra kolom toegevoegd met een globale inschatting welke 
programma's voor Aruba van toepassing zouden kunnen zijn (of kunnen zijn 
geweest) indien ook Aruba UPG zou zijn. De vergelijking wordt gemaakt voor 
programma's binnen de volgende aandachtsgebieden: Regionaal beleid en 
structuurfonden, landbouw, visserij, belastingen, douane, staatssteun en 
regionale samenwerking. 
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Bijlage 5.1 Regionaal beleid en structuurfondsen 
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REGIONAAL BELEID -
STRUCTUURFONDSEN 
van doelstelling 1 89-93/94-99/2000-2006 

X X X X XX 

            
Financiële bijstandverlening uit hoofde 
van het initiatief REGIS I en II 89-93/94-99 

X X X X XX 

            
Financiële bijstandverlening uit hoofde 
van het initiatief INTERREG IIIB 2000-2006 

X X X X XX 

            
Financiële bijstandverlening uit hoofde van 
de initiatieven LEADER en EQUAL 2000-
20006 

X X X X XX 

            
Financiële bijstandverlening uit hoofde 
van het Cohesiefonds 94-99/2000-2006 

  X X X XX 

            
Communautaire subsidies beperkt tot 
maximaal 75 % 

X         

            
Communautaire subsidies beperkt tot 
maximaal 85 % 

  X X X XX 

            
Financiële toelage per inwoner met 25 tot 
100% verhoogd ten opzichte van de 
doelstelling 1-regio’s 

X X X X XX 

            
Vaststelling van specifieke zones voor 
regionale samenwerking INTERREG IIIB 
2000-2006 

X X X X XX 
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Bijlage 5.2 Landbouwbeleid 
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Bananen (Ver. Raad 404/93) X X X     
Suiker (Ver. Raad 2038/99) X   X X   
Ananas (Ver. Raad 525/77) Martinique Martinique         
Rijst (Ver. Raad 3072/95) Guyana/Réunion Guyana         

ONDERDEEL “LANDBOUW” POSEI 

Ver. Raad 
3763/91 

Ver. Raad 
1601/92 

Ver. Raad 
1600/92 

Ver. Raad 
1600/92 

  

AFWIJKINGEN           
Niet-toepassing van de douanerechten op een 
quotum tabak (20.000 t) 

  X       

Niet-toepassing van het regionale maximum aan 
individuele premies en toegestane veebezetting 
runderen) 

X         

Steun voor de melkproductie, niet-toepassing van 
de quota 

X         

Niet-toepassing van de rooiing van wijnstokken en 
Distillatie 

  X X X   

Vergunning voor regionale steun aan de 
Tabakssector 

  X       

Beperking (van april tot oktober) van de invoer 
van aardappelen (eind 1999) 

  X       

Niet-toepassing van de 
medeverantwoordelijkheidsheffing op 
graangewassen 

  X       

Structurele afwijkingen (5a) X X X X XX 
AANVULLENDE STEUN           
Steun/ha tabaksproductie            
Aanvullende steun X X X X   
Speciale premie voor mannelijke runderen en 
zoogkoeienpremie (= 50 EUR /hoofd) 

X X X X   

Aanvullende steun voor ooien en geiten (= versch. 
ware/lichte lammeren) 

  X     XX 

AD HOC STEUN           
RSA (specifieke voorzieningsregeling) X X X X XX 
Steun voor de aanvoer van diervoeder in Guyana X         
Levering van fokdieren X X X X XX 
Levering van vetmestrunderen (tot mei 1997) X X X     
Mogelijkheid tot traditionele uitvoer/verzending X X X X XX 
Aanvullende steun voor melkkoeien 
max. 78.000 hoofden, 40 EUR /hoofd) 

      X   

Steun voor de menselijke consumptie van 
zuivelproducten 

    X X XX 

Steun voor de privé-opslag van traditionele kaas        X   
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Steun voor een initiatiefprogramma fruit, 
groenten en bloemen 

EIND '95 X X X XX 

Steun voor het op de lokale markt brengen van 
Fruit, groenten en bloemen 

X       XX 

Productiesteun voor groene vanille en etherische 
oliën (vetiver, geranium) 

X         

Steun voor het op de markt brengen van fruit, 
groenten en bloemen in de EEG 

X X X X   

Steun voor de lokale verwerking van groenten en 
Fruit 

X       XX 

Studie over de groenten- en fruitsector X X X X XX 
Productiesteun voor ananas (1 EUR  /kg)        X   
Steun voor de herstructurering van de 
Suikerrietsector en grondverbetering 

X   X     

Steun voor de verwerking van suikerriet tot rum en
Siroop 

X   X     

Steun/ha suikerbieten X       X   
Steun voor de verwerking van lokale suikerbieten 
tot witte suiker (20 EUR /t) 

      X   

Steun voor de veroudering van likeurwijnen 
max.20 000 hl/jaar) 

    X     

Productiesteun voor VQPRD (500 EUR /ha)   X X X   
Steun voor de aankoop van geconcentreerde mout 
en wijnalcohol in de EEG 

    X     

Productiesteun/ha consumptieaardappelen 500 
EUR  /ha 

  X 
X 

    

Productiesteun/ha pootaardappelen en witlof 
500 EUR /ha) 

      X   

Steun voor het op de markt brengen van 
pootaardappelen in de EEG 

      X   

Productiesteun/ha voor rijst (midden 1996) X         
Steun voor het op de markt brengen van rijst uit 
Guyana (20.000 t) in de Antillen en de EEG 

X         

Steun voor het verpakken van olijfolie op de 
Canarische Eilanden 

  X       

Productiesteun voor honing (20 EUR /korf, 
maximum 5000 korven) 

  X     XX 

Interprofessionele steun voor de veeteelt op 
Réunion en Martinique (1996/2000) 

X         

Logo X X X X XX 
AD HOC / AFWIJKINGEN           
Fytosanitaire voorschriften X   X X XX 
Veterinaire voorschriften X X X X XX 
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Bijlage 5.3 Visserij 
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Programma voor de exploitatie van de 
visbestanden (statistieken, oceanografie en 
milieu, tonijn, demersale soorten) – Besch. 
92/448 (1992-93) 

    X X XX 

Oprichting van een experimenteel 
aquacultuurcentrum – Besch. 92/448 (1992-1993)

    X   XX 

Vaststelling van de uitstelpremie voor 
sardienen – Ver. 1674/92 (1992) 

  X       

Bouw van een oceanografisch 
onderzoekingsvaartuig – Besch. C(93) 2032-1993

      X XX 

Bijdrage in de aankoop van uitrusting voor dit 
vaartuig – Besch. C(93) 3167 (1993) 

      X XX 

Studie over de voorwaarden voor zee- en 
landvervoer van visserijproducten – Besch. 
C(93) 3157 (1993-96) 

X       XX 

Versterkte steunregeling voor 
producentenorganisaties – Ver. 1603/92 
(1992-97) 

X X X X XX 

Plan voor de promotie van tropische wilde 
garnalen uit Guyana – Besch. C(93) 3157 
(1993-96) 

X         

Aquacultuurprogramma (technisch centrum en 
overdracht van technologie) – Besch. C(93) 
3157 (1993-96) 

X       XX 

Marktonderzoek over verse tonijn – Besch. 
C(93) 3157 (1993-96) 

X         

Steunregeling voor de afzet van koppotigen – 
Ver. 1658/93, 712/97 (1993-97) 

  X       

Studie over de standaardisering van een 
modelboot – Besch. C(93) 3157 (1993-97) 

X         

Studie over de positionering van vis op de 
Europese markt voor exotische vis – Besch. 
C(93) 3157 (1993-97) 

X       XX 

Tijdelijke schorsing van de invoerrechten op 
visserijproducten – Ver. 3621/92 (1992-2000) 

  X     XX 

Compensatieregeling voor de extra kosten 
voor de afzet van bepaalde soorten – Besch. 
92/448, 92/449, Ver. 1503/94, 2337/95, 
1587/98 (1992-2001) 

X X X X XX 

Goedkeuring van de referentiehavens voor de 
prijzen – Ver. 1672/92 

  X       

Toepassing van een speciale prijs voor 
sardienen – Ver. 1673/92 

  X       
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Bijlage 5.4 Belastingen 
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Uitsluiting van het toepassingsgebied van 
de zesde Richtlijn 77/388 tot vaststelling 
van het gemeenschappelijke BTW-stelsel 
(artikel 3 van Richtlijn 77/388/EEG en 
artikel 4 van Verordening (EEG) 1911/91).(1) 

X X (1)   XX 

APIM-belasting op invoer en productie en 
speciale invoertarieven (artikelen 5 en 6, 
lid 4, van Verordening (EEG) 1911/91, 
artikelen 1 en 2 van Verordening 2674/99 
en artikelen 1 en 2 van Verordening 
564/93)   31 DECEMBER 2000 

  X     XX 

Belasting op invoer en productie “octroi 
de mer” (Beschikking van de Raad 
89/688) 
31 DECEMBER 2002 

X         

Verlaagde accijnstarieven voor rum 
Besluit van de Raad van 30.10.95. 
31 DECEMBER 2002 

X       XX 

 
(1) De regio’s die onder het gemeenschappelijke BTW-tarief vallen, passen verlaagde tarieven toe 
op bepaalde categorieën lokale producten. 
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Bijlage 5.5 Douane 
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Afwijkingen           
Niet-onderwerping van 
veredelingshandelingen in de vrije zones aan 
de marktvoorwaarden 
Artikel 173 van Ver. 2913/92 

X X X X XX 

Tijdelijke schorsing/geleidelijke toepassing 
van het douanetarief voor een aantal 
industriële producten 
(Ver. 1605/92: eind 1996 – Ver. 527/96: 
eind 2000) 

  X     XX 

Niet-toepassing van de anti-dumpingmaatregelen
op bepaalde industriële 
Producten 
(Ver. 1602/92: tot eind 1996) 

  X     XX 

Tijdelijke schorsing van het douanerecht 
voor EGKS-producten 
(Besl. 92/319: tot eind 1995) 

  X       

Tijdelijke schorsing van de douanerechten 
voor producten voor de bevoorrading van de 
vrije zones 
(Ver. 1657/93: tot eind 2000) 

    X X XX 

Niet-toepassing van de douanerechten op 
producten die in de vrije zones be- of 
verwerkt worden 
(Ver. 122/96: tot eind 2005) 

    X X XX 

Niet-toepassing van de kwantitatieve X 
Beperkingen op bepaalde textielproducten 
(Ver. 1087/97) 

  X       
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Bijlage 5.6 Staatssteun 
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N 144/96 REF economisch en fiscaal 
regime van de Canarische Eilanden (tot 
31.12.2006) 

  X       

N 708/98 ZEC Canarische speciale zone 
(tot 31.12.2006) 

  X       

N 363/99 - DOM-garantiefonds (tot 
31.12.2006) 

X         

NN 121/93 - Zes fiscale maatregelen 
(opnieuw in behandeling) 

X         

N 131/92 – Regionaal bedrijven- en 
werkgelegenheidsfonds (opnieuw in 
Behandeling) 

X         

N 197/87 – Vrijstelling van de 
bedrijfsbelasting in de DOM (opnieuw in 
Behandeling) 

X         

E 19/94 – Vrije zone van Madeira 
(opnieuw in behandeling) 

    X     

N 394/96 – Maatregelen ten behoeve van 
het toerisme - SITRAA (tot 31.12.2001) 

      X   
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Bijlage 5.7 Initiatieven voor regionale samenwerking 
 

GENOMEN INITIATIEVEN 

ULTRA 
PERIFERE 
GEBIEDEN 

JURIDISCHE 
GRONDSLAG 

TOEPASSELIJK 
VOOR ARUBA 

Studie om de voornaamste sectoren 
voor regionale 
samenwerkingsprojecten te selecteren 
(financiering EOF EFRO) 

Caraïben/ 
Caraïbische 
DOM 

Overeenkomst van Lomé IV 
bis, titel XII Regionale 
samenwerking (met name 
artikelen 156-158), zie bijlage 
XXXII; [+ EFRO-
reglementering] 

JA 

Regionale programma’s voor toerisme, 
milieu, visserij en de ontwikkeling van 
de uitwisselingen (deelname aan de 
beheerscomités, terbeschikkingstelling 
van ruimten door Réunion) 

Indische Oceaan 
(IOC)/ Réunion

Overeenkomst van Lomé IV 
bis, titel XII Regionale 
samenwerking (met name 
artikelen 156-158), zie bijlage 
XXXII 

JA AANGEPAST 
AAN EIGEN 
REGIO 

Studie over de effecten op Réunion 
van de onderhandelingen over een 
vrijhandelszone tussen de EG en 
Zuid-Afrika 

Indische 
Oceaan/ 
Réunion 

EG-begroting 

NEE 

Vrijwaringsclausule voor de UPR in de 
overeenkomst tussen de EG en Zuid-
Afrika 

Alle UPG Besluit 1999/753/EG van de 
Raad van 29.7.99 betreffende 
de voorlopige toepassing van 
de overeenkomst inzake 
handel, ontwikkeling en 
samenwerking tussen de 
Gemeenschap en haar lidstaten, 
enerzijds, en de Republiek 
Zuid-Afrika, anderzijds, artikel 
24, lid 2, PB L 311 van 4.12.99 

ER ZIJN WEINIG 
HANDELS 
BETREKKINGEN 
TUSSEN ARUBA EN 
ZUID-AFRIKA. DIT 
TYPE REGELING 
KAN MUTATIS 
MUTANDIS VAN 
TOEPASSING ZIJN 
OP EU / MERCOSUR 
OF NAFTA 
REGELINGEN 

Caraïbisch regionaal indicatief 
programma (CRIP) voor 1997 dat 
voorziet in de coördinatie van de 
economische beleidslijnen en de acties 
in de ACS/LGO/DOM, 
respectievelijk in het kader van het 
EOF en het EFRO 

Caraïben/Caraïbi
sche DOM 

Overeenkomst van Lomé IV 
bis, titel XII Regionale 
samenwerking (met name 
artikelen 156-158), zie bijlage 
XXXII JA 

Samenwerking tussen de DOM en de 
Organisatie van Oost-Caraïbische 
Staten (OECS) (regelmatige 
bijeenkomsten) 

Caraïben/ 
Caraïbische 
DOM 

Overeenkomst van Lomé IV 
bis, bijlage XXX 

JA AANGEPAST 
AAN EIGEN 
REGIO 
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Bijlage 6 - Geraadpleegde bronnen en informatie op het internet 
 
De gegevens in dit verslag zijn, zoals aangegeven, afkomstig uit de in Madeira 
en de Canarische eilanden gevoerde gesprekken. 
 
Voor de “feiten en cijfers” over Madeira en de Canarische eilanden, is gebruik 
gemaakt van de volgende bronnen: 
 
Regional Gross Domestic Product in the European Union 2000, Eurostat 2003 
http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
 
Unemployment in the regions of the European Union 2001, Eurostat 2002 
http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
 
Etude sur: L’impact des TIC sur les régions ultrapéripheriques de l’Europe 
Rapports régionaux Madère, September 2001 http://www.erup.net/ 
 
Mieux connaître la place de la recherche et développement technologique dans les régions 
ultrapériphériques (RUP) de l’Europe et mieux les intégrer dans l’espace européen de la 
recherche Etude pour la DG Recherche de la Commission européenne Rapport 
régional Madère Juli 2002  http://www.erup.net/ 
 
Etude sur: L’impact des TIC sur les régions ultrapéripheriques de l’Europe 
Rapports régionaux Canaries Oktober 2001 http://www.erup.net/ 
 
Mieux connaître la place de la recherche et développement technologique dans les régions 
ultrapériphériques (RUP) de l’Europe et mieux les intégrer dans l’espace européen de la 
recherche. Etude pour la DG Recherche de la Commission européenne 
Rapport régional Madère Juli 2002 http://www.erup.net/ 
 
Landkaarten: http://www.worldatlas.com 
 
Bronnen bijlage 4:  
Structuurfondsen: COMMISSION REPORT ON THE MEASURES TO 
IMPLEMENT ARTICLE 299(2) THE OUTERMOST REGIONS OF THE 
EUROPEAN UNION COM(2000) 147 final/2 
Per capita BBP van de UPG’s in relatie tot Europees gemiddelde:  
1986&96: Economic & Social Committee of the EU: zie boven, COM(2000) 
147 final/2;  
2000: Memorandum France, Spain, Portugal implementation 299(2) 
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Bronnen op het internet met informatie over de ultraperifere gebieden en 
gerelateerde onderwerpen: 
 
Nederland 

• Rapport van de Raad van State van het Koninkrijk over de mogelijke relaties 
Nederlandse Antillen en Aruba tot de EU, september 2003 
http://www.raadvanstate.nl 

Europese Unie 
• Rapport van de Europese Commissie over maatregelen om artikel 299§2 in 

werking te doen treden, 14 maart 2000. (COM (2000)147 final) : 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/rup  

• Rapporten van het Europees Parlement:   
o EP resolutie over in werking treding artikel 299§2 - Oktober 2000 (A5-

0285/2000) : Rapport "Margie Sudre"   
o Rapport over de relaties met LGO’s, ACP-landen en UPG’s - 1999 (A4-

0036/1999): Rapport Aldo Blaise  
• Directoraat Generaal Onderzoek : http://europa.eu.int/comm/research/   
• Cordis – community research and information centre van de EU: 

http://www.cordis.lu/en/home.html   
• Cordis – Regionale onderzoek en ontwikkeling : 

http://www.cordis.lu/regions/home.html   
• R&D na 2002 – European Research Area (ERA) : 

http://www.cordis.lu/era/home.html 
• Het regionale aspect van de ERA  
• http://www.cordis.lu/rtd2002/era-developments/regions.htm (Document : FR, 

ES, PT)  
• Vijfde kaderprogramma R&D : http://www.cordis.lu/fp5/home.html   
• Gemeenschappelijk onderzoeksprogramma EU - JRC : 

http://www.jrc.cec.eu.int/   
• DG Information society & eEurope : 

http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm   
• DG Regionale ontwikkeling: http://inforegio.cec.eu.int/wbnews/new_fr.htm   
• Alliance for the information society): Samenwerkingsprogramma tussen EU en 

Latijns Amerika over de informatiemaatschappij 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alis/overview_en.htm   

• ERUP, onderzoekscentrum over de ultraperifere gebieden http://www.erup.net/ 
• Eurostat, statistisch bureau van de Europese Unie 

http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 

Canarische eilanden 

• Regering Canarische eilanden : http://www.gobiernodecanarias.org/   
• Onderministerie van Industriële ontwikkeling en technologie – directoraat 

generaal industriële planning en 
ontwikkeling: http://www.gobcan.es/organigrama/html/digeplfo.htm   

• Directoraat Generaal Informatietechnologie http://www.gobcan.es/dgcom/  
• Canarias Digital : http://www.gobcan.es/canariasdigital/   
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - http://www.ulpgc.es/  
• Universidad de La Laguna - http://www.ull.es/  
• Instituto tecnologico de Canarias - ITC : http://www.itccanarias.org/   

Madeira 

• Regionaal Statistisch bureau: http://www.dre.srpc.pt/ 
• Madeira international business centre + links naar alle belangrijke 

overheidsorganen http://www.sdm.pt/html/contacts/madeira.html 
• Madeira, região ultraperiférica di união europeia: http://www.ping.be/ue-

ultraperiferia/ 
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http://www.raadvanstate.nl/
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/rup
http://www3.europarl.eu.int/omk/omisapir.so/pv2?PRG=QUERY&APP=PV2&LANGUE=FR&TYPEF=A5&FILE=BIBLIO00&NUMERO=0285&YEAR=00
http://www3.europarl.eu.int/omk/omisapir.so/pv2?PRG=QUERY&APP=PV2&LANGUE=FR&TYPEF=A4&FILE=BIBLIO99&NUMERO=0036&YEAR=99
http://europa.eu.int/comm/research/
http://www.cordis.lu/en/home.html
http://www.cordis.lu/regions/home.html
http://www.cordis.lu/era/home.html
http://www.cordis.lu/rtd2002/era-developments/regions.htm
http://www.erup.net/site_public_en_ligne/download/com-2001-549-fr.pdf
http://www.erup.net/site_public_en_ligne/download/com-2001-549-es.pdf
http://www.erup.net/site_public_en_ligne/download/com-2001-549-pt.pdf
http://www.cordis.lu/fp5/home.html
http://www.jrc.cec.eu.int/
http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm
http://inforegio.cec.eu.int/wbnews/new_fr.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alis/overview_en.htm
http://www.erup.net/
http://europa.eu.int/comm/eurostat/
http://www.gobiernodecanarias.org/
http://www.gobcan.es/organigrama/html/digeplfo.htm
http://www.gobcan.es/dgcom/
http://www.gobcan.es/canariasdigital/
http://www.ulpgc.es/
http://www.ull.es/
http://www.itccanarias.org/
http://www.dre.srpc.pt/
http://www.sdm.pt/html/contacts/madeira.html


• Madeira Technopolo : http://www.madeiratecnopolo.pt/  
• Universidade de Madeira : http://www.uma.pt/   
• CITMA / Centro de C&T da Madeira : 

http://www.uma.pt/Parcerias/Citma/index.php   
• Centro de Empresas e Inovação da Madeira : http://www.ceim.pt/   
• ACIF-CCIM : http://www.acif-ccim.pt/   
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http://www.madeiratecnopolo.pt/
http://www.uma.pt/
http://www.uma.pt/Parcerias/Citma/index.php
http://www.ceim.pt/
http://www.acif-ccim.pt/
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