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Voorzitter, 

 

Het is vandaag exact 62 jaar geleden dat onze toenmalige 

vorstin Hare Majesteit Koningin Juliana in de Ridderzaal het 

Statuut voor het Koninkrijk ondertekende. Het is vandaag 

Koninkrijksdag. Ik wil dan ook iedereen in het Koninkrijk met 

deze dag willen feliciteren. Dat de VVD ideeën heeft over het 

Statuut laat ik maar even voor wat het is op een dag als 

vandaag.  

 

Dit verzamel AO gaat over heel veel onderwerpen. Ik pak er 

een paar uit waar de VVD veel zorgen over heeft. 

 

Eerst een groot compliment aan het Openbaar Ministerie, politie 

en justitie die zich inzetten om de georganiseerde criminaliteit 

tegen gaan. Er worden grote stappen gemaakt en het moge 

duidelijk wezen, de georganiseerde misdaad wordt op de korrel 

genomen! En zo moet dat en daar ben ik heel blij mee!  

 

Allereerst over de situatie op Sint Eustatius. Er is sprake van 

een bestuurlijke chaos. De begroting is wederom afgekeurd en 

dat terwijl er ondersteuning was van KPMG. Kan de minister 
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aangeven waarom we 70.000 dollar betalen voor werk van 

KPMG wat leidt tot een afkeuring van diezelfde begroting? Wat 

is het probleem op het eiland? 

 

Misschien nog wel belangrijker, wat is de oplossing. De VVD is 

van mening dat de bestuurskracht op Statia dusdanig slecht is 

dat het niet opgelost gaat worden met een soort van 

ondersteuning. Het roer moet echt om en hard om. Is hier 

namelijk geen sprake van het grovelijk verwaarlozen van de 

taak van het bestuur van Statia? En daar is in artikel 232 van 

de Wet openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius een 

artikel over opgenomen. Artikel 232 geeft aan dat de 

mogelijkheid er is. Is de minister dit met mij eens? En gaat de 

minister hier invulling aan geven? Komt hij met een wet om 

daar invulling aan te geven? 

 

Wordt het niet eens tijd dat de Minister bestuurlijk ingrijpt, niet 

met een aanwijzing maar door het aanstellen van een  

verantwoordelijk bestuurder? En ja, dat ligt gevoelig. Op Statia 

is het sentiment al anti Nederlands onder sommige groepen. 

Maar goed bestuur is noodzakelijk voor de groei van het eiland.  

 

Een goed voorbeeld is de discussie over de nieuwe Harbour 

Ordenance van Statia. Dat verdient niet de schoonheidsprijs 

van de kant van het bestuur van Sint Eustatius. Deze lokale wet 
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is eigenlijk volledig toegeschreven naar het belasten van het 

bedrijf Nustar.  

Maar omdat deze wet een algemeen karakter heeft, zal deze 

wet ook alle andere mogelijke investeringen of bedrijvigheid in 

de kiem smoren omdat het bestuurscollege doet alsof ze de 

haven van Rotterdam besturen met bijbehorende tarieven. Dat 

kan toch niet de bedoeling zijn vraag ik de minister. Gaat de 

minister ook deze Harbour Ordenance onder de loep nemen?  

 

We hebben ook veel rapportages over financiën gekregen. Er 

gaat heel veel goed en dat is te prijzen voorzitter. Maar er zijn 

nog steeds een aantal langdurige problemen die maar niet 

opgepakt worden. Het financieel beheer op alle eilanden is nog 

niet op orde. Er zit verbetering in maar moet beter. Overheids 

NV’s moeten transparanter en moeten hun cijfers openbaar 

maken. Dividend beleid moet zijn vastgelegd en de 

opbrengsten moeten opgenomen zijn in de begroting. Het 

College Financieel toezicht heeft nog wel een voorbehoud 

gemaakt bij de begroting van Curaçao. Die begroting kan beter, 

en moet beter. Het zou prettig zijn als de landen zich eens 

gingen houden aan de tijdslijnen van het indienen en 

behandelen van begrotingen. Dan hebben we namelijk geen 

behandeling en vaststelling van die begrotingen tijdens het 

lopende jaar. Zou het voor iedereen veel makkelijker maken lijkt 
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me. Is de minister dat met mij eens en hoe gaat het CFT en 

CAFT dat afdwingen? 

 

Over Aruba maak ik mij grote zorgen. Daar worden alle trucen 

uit de kast gehaald om de begroting maar sluitend te krijgen. Ik 

heb namelijk nog steeds geen idee hoe het zit met de nieuwe 

raffinaderij op Aruba. Heeft het College Aruba Financieel 

toezicht daar al naar gekeken? De inkomsten worden nl wel al 

ingeboekt maar of het reëel is weet niemand, ook op Aruba 

niet. En de investeringen waar komen die vandaan en die 

gaspijpleiding die aangelegd gaat worden vanuit Venezuela? 

Hoe zit het daar ook al weer mee? Ik snap dat de minister niet 

op alles kan antwoorden, maar de doorlichting van het CAFT 

moet er toch wel zijn. Kunnen we die op korte termijn zien 

voorzitter? 

 

Ook de toezegging van Minister President Eman over de 

reductie van het personeel. Als er iets duidelijk is geworden en 

wat in iedere rapportage van wie dan ook staat. Het gebeurt 

gewoon niet. Minister President Eman plust gewoon de 

inkomsten kant een beetje op met inkomsten vanuit de fictieve 

inkomstenbron die raffinaderij heet, om maar niet te komen tot 

het reduceren van het personeel. Het IMF waarschuwde hier al 

voor met name vanwege de komende verkiezingen. De 

begroting van Aruba komt zo nooit op orde.  
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In het vorige overleg is er veel gesproken over de MOU en de 

quick scan. Ik snap niet waarom die quick scan vertrouwelijk 

moest zijn en meer zeg ik er niet over. Over de MOU’s wil ik 

nog graag weten wat de voorwaarden zijn voor het aanvragen 

van een quick scan en de rol van Nederland. Hoe zit het met de 

MOU van Curaçao met China? Speelt Nederland daar ook een 

rol in? Graag geen antwoord over het principe van de quick 

scan, maar over de rol van Nederland. 

 

De voortgangsrapportages over Curaçao gaan goed. Die over 

Sint Maarten baren mij grote zorgen. Zeker over de gevangenis 

van Sint Maarten. Ik ben blij dat de kamer heeft besloten tot het 

voortzetten van de plannen van aanpak. Die plannen van 

aanpak kunnen namelijk gewoon aangepast worden en de 

aangepaste plannen liggen er. Maar uit alles blijkt een gebrek 

aan inzet vanuit de regering van Sint Maarten. Wat gaat de 

minister doen, in samenspraak misschien met de minister van 

Justitie om hier toch meer vaart achter te zetten? Wat kan 

Nederland aan ondersteuning bieden om die voortgang wel 

plaats te laten vinden?  
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We hebben antwoord gekregen over de verkiezingswaarneming 

op de landen in het Caribisch gebied. Het is jammer dat er geen 

invulling aan gegeven wordt. Is het een idee om dit gewoon in 

een Rijkswet te vatten zodat het de normaalste zaak is dat er 

waarnemers zijn? 

 

Tot slot voorzitter, uit het overzicht van de openstaande 

leningen blijkt dat in 2020 de landen Aruba, Curaçao en Sint 

Maarten leningen hebben staan die dan vervallen en mogelijk 

voor herfinanciering in aanmerking kunnen komen. De landen 

dienen dus voor 2020 hun financiën op orde te hebben om ook 

daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een dergelijke 

herfinanciering. De mededeling ligt er, de landen dienen nu hun 

zaakjes op orde te hebben, anders geen lening. Is de minister 

dat met de VVD eens? 

 

Dank u wel 

 


