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Spreektekst begroting Koninkrijksrelaties 2017, 11 oktober 

2016 

 

Voorzitter, 

 

Vandaag behandelen we een bijzondere begroting. De 

begroting Koninkrijksrelaties. En vandaag is het 11-10-2016. 

Gisteren was het precies 6 jaar gelden dat we de staatkundige 

structuur van het Koninkrijk stevig hebben aangepast. Het werd 

toen een koninkrijk met, naast Nederland, 3 prachtige landen, 

met prachtige stranden, gelegen in een schitterend deel van 

deze aarde. En mede door al deze zaken een enorm potentieel. 

Ik durf te zeggen dat de landen van het Koninkrijk in het 

Caribisch gebied de potentie hebben om het Monaco van de 

Cariben te worden.  

 

Maar het zijn ook landen waar we geen zeggenschap over 

hebben, landen die onbeperkt leningen kunnen afsluiten, die de 

financiën niet op orde hebben, landen waar bordelen in handen 

zijn van politici en landen waar wij de rekeningen voor betalen. 

De VVD maakt zich hier grote zorgen over. Deze landen mogen 

doen wat ze willen want de Nederlandse belastingbetaler staat 

garant. Het wordt tijd dat de landen nu zelf aan gaan pakken  
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Bij de begrotingsbehandeling 2011 vertelde ik over mijn 

kennismaking met de, toen, nieuwe Minister President van 

Aruba de heer Eman. Ik vond het toen iemand die een positieve 

energie uitstraalde en de ambitie leek te hebben om de relatie 

met Nederland warm te houden. De regering van Aruba had 

ook de ambitie om overheidsfinanciën op orde brengen door te 

snijden in een overheidsapparaat wat onder vorige kabinetten 

op Aruba snel is gegroeid. 

 

En er is helemaal niets van terecht gekomen. Mooie beloftes, 

maar het weggeven van baantjes aan potentiele stemmers 

bleek toch belangrijker dan het op orde brengen van de 

financiën. Sterker nog: de minister van Financien van Aruba de 

heer Bermudez liet eerder dit jaar weten dat er geen 

gedwongen ontslagen gaan vallen. Dat, terwijl Minister 

President Eman zich had voorgenomen om een reductie van 5 

procent per jaar te realiseren. Ook het IMF geeft in hun Country 

Report van 2015 aan dat, en ik citeer,: "Elections scheduled in 

2017 pose an additional risk to achieving these goals.” Einde 

citaat. 

 

Volgens een onderzoek van de Stichting Deugdelijk Bestuur 

Aruba van dit jaar is er  sprake van Drieënveertig procent aan 

overtollig personeel binnen de Arubaanse overheid die 250 

MILJOEN Arubaanse guldens kost ... per jaar voorzitter .... 
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Hoezo de begroting op orde krijgen? Het probleem is helder, 

alleen de daadkracht –en de wil - ontbreekt. 

 

Op Curaçao doet gewoon een veroordeelde crimineel mee als 

lijsttrekker met de verkiezingen. Ook dat kan gewoon binnen dit 

Koninkrijk. Want de landen zijn ten slotte autonoom... Deze 

criminele schandvlek raakt ook het aanzien van het Koninkrijk 

en daarmee het aanzien van Nederland. En we kunnen er niks 

aan doen, want het is een lands aangelegenheid. Voorzitter, het 

wordt tijd om daar een punt achter te zetten. Het is kiezen of 

delen en we moeten stoppen met dit hybride staatsbestel, wat 

iedereen onrecht doet.  

 

Want er moet nogal wat veranderen op de eilanden. En dat 

gaat in de huidige constructie, met Nederland dat altijd als 

vangnet of als suikeroom bijschiet, nooit gebeuren. Wat in het 

klein geldt, geldt ook in het groot. Wie moet, is altijd tot meer in 

staat dan wie niet hoeft. En wie niet hoeft, zal nooit het 

onverwachte in zichzelf ontdekken. Ik denk dat het tijd is om de 

eilanden dit te gunnen.  

 

De VVD-fractie had een meer fundamentele herziening van het 

Statuut gewild om zo een “Gemenebestachtige”-constructie in 

het Koninkrijk mogelijk te maken en een einde te maken aan de 

huidige situatie. De door de regering voorgestelde wijziging van 
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het Statuut ging de VVD dus niet ver genoeg. Dit is één van de 

redenen geweest waarom de VVD tegen het wetsvoorstel 

betreffende de wijziging van het Statuut heeft gestemd. 

 

Daarom mijn volgende vraag aan de minister: valt het Koninkrijk 

niet meer onder de dekolonisatieverplichting? En als we daar 

nog wel onder vallen, wat is dan het tijdspad om daar niet meer 

onder te vallen? Met de invoering van het Statuut zijn we op de 

helft gekomen van de onafhankelijkheid van de landen. Het is 

nu tijd om helderheid te krijgen. Voor Nederland, maar ook voor 

Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Wat de VVD betreft is het 

essentieel dat de landen daadwerkelijk onafhankelijk gaan 

worden. We zullen daar een gezamenlijk tijdspad voor moeten 

gaan afspreken. Die onafhankelijkheid kan al dan niet binnen 

een Gemenebest, maar die keuze is aan de landen. 

 

Want pas als dat helder is kunnen we ook echt stappen gaan 

zetten. 

 

De zorgen over eerlijke verkiezingen blijven altijd op de 

achtergrond spelen. En eerlijke verkiezingen zijn de basis van 

goed bestuur en vertrouwen in de overheid. Onafhankelijke 

verkiezingswaarnemers, waar ook vandaan kunnen daar heel 

goed aan bijdragen. Waarom spreken de landen niet af in de 

Rijksministerraad dat er altijd sprake zal zijn van 
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verkiezingswaarneming bij verkiezingen. Waar dan ook! Kan de 

minister daar een oordeel over geven? Is dit iets wat per 

Rijkswet geregeld kan of moet worden vraag ik de minister? 

 

Tot slot voorzitter 

 

De raffinaderij op Aruba. Het is een klucht aan het worden. Op 

het eiland, maar ook Internationaal. Welke afspraken zijn er nu 

gemaakt en met wie en wie betaalt wat. Hoe kan het zijn dat 

Aruba, met een schuldquote van boven de 80% een garantie 

afgeeft van meer dan 300 Miljoen dollar? Heef het CAFT al 

gekeken naar de deal en de risico’s van deze deal voor de 

begroting? Wie gaat die gasleiding betalen en aanleggen? Het 

is een black box. En niet alleen voor mij maar volgens mij voor 

iedereen. Dit heeft ook alle aspecten van een verkiezingsstunt 

op Aruba. Nu wel van de MEP als van de AVP. Niemand gaat 

nee zeggen op Aruba uit angst voor stemmenverlies. Als 

lemmingen rennen de Arubaanse Staten de afgrond in.  

En wie lopen er weer het risico ervoor op te draaien? De 

Nederlandse belastingbetalers! 

 

Als Aruba, Curaçao en Sint Maarten dit soort keuzes willen 

blijven maken, keuzes die risico opleveren voor het Koninkrijk 

en dus voor Nederland daar kan en wil de VVD de 

verantwoordelijkheid niet voor dragen. En dat hoeft volgens mij 



Deze tekst kan afwijken van de gesproken tekst. Alleen gesproken tekst telt.  

ook niet. We zijn halverwege de onafhankelijkheid van alle 4 de 

landen in het koninkrijk. Wat de VVD betreft wordt het nu tijd 

voor de tweede en laatste helft.  

 

Het wordt nu tijd voor duidelijkheid.  

 

Dank u wel. 

 

 


