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Geachte heer Kullberg, 
 
In navolging van en in overleg met Frankrijk en Denemarken heeft Nederland 
besloten om bij de Europese Unie aan te sluiten bij het vaccinatieprogramma voor 
de zogenaamde landen en gebiedsdelen overzees (LGO’s). Dit betreft dus de zes 
eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. De BES-eilanden (Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba) vallen als bijzondere gemeenten van Nederland rechtstreeks 
onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. De CAS-eilanden 
(Curaçao, Aruba en Sint Maarten) hebben een autonome status binnen het 
Koninkrijk en hebben hun eigen wetgeving en ministeries. Middels 
bijstandsverzoeken hebben deze (ei)landen een verzoek ingediend om te 
participeren in het vaccinatie programma. Ook hebben zij de intentie uitgesproken 
het advies van de gezondheidsraad te volgen. 
 
Met deze brief willen wij u verzoeken om ofwel de CAS-eilanden mee te nemen in 
het advies voor Europees Nederland en Caribisch Nederland ofwel voor de CAS-
eilanden een apart advies uit te brengen. Indien er gekozen wordt voor een apart 
advies dan verzoek ik u dit bij voorkeur gelijktijdig, dan wel zeer kort na het 
algemene advies voor Nederland aan te leveren. 
 
Inmiddels zijn de overleggen met de contactpersonen van de afdelingen publieke 
gezondheid van de CAS-eilanden in samenwerking met de collega’s van het RIVM 
gestart. 
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Kunt u ons bij de beantwoording van deze brief ook aangeven op welke termijn 
het gevraagde advies aangeleverd kan worden? 
 
Bij voorbaat hartelijk dank, 
 
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
namens deze, 
Directeur Zorg en Jeugd Caribisch Nederland 
  
 
 
H.P. Barnard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


