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Spreektekst debat over de uitslag van de Venezolaanse 

verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse 

relatie met Venezuela, 29 juni 2016 

 

Voorzitter, 

 

Het Caribisch gedeelte van ons Koninkrijk is een waar paradijs. 

Het zijn schitterende eilanden met heerlijk weer met bewoners 

die genieten van het leven. Maar deze bewoners maken zich 

ook grote zorgen om ons grootste buurland. De politieke, 

economische en sociale situatie in ons grootste buurland 

Venezuela is zeer instabiel. Een simpel biertje op een terras is 

daar niet mee bereikbaar voor de inwoners. Water is op 

rantsoen, elektriciteit is sterk beperkt en medicijnen nauwelijks 

verkrijgbaar. Het is ook niet verwonderlijke dat er op Aruba, op 

amper 30 kilometer, steeds meer illegalen Venezolanen 

rondlopen.  De gevolgen voor de crisis in Venezuela zijn voor 

Nederland groot. Ons Koninkrijk word straks overspoeld met 

migranten doordat de landen binnen ons Koninkrijk hebben 

liggen slapen. Aruba en Curaçao zijn niet voorbereid op een 

stroom vluchtelingen door het wegkijken van problemen. 

Problemen die eerst de Caribische landen in ons Koninkrijk 

gaan raken maar ook problemen die Nederland gaan raken. 

Nederland is immers aansprakelijk voor slechte asiel- en 
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detentievoorzieningen op de eilanden. Graag hierop een reactie 

van de Minister. 

 

Voorzitter, 

 

De VVD is voorstander van opvang in de regio maar wat is de 

regio van Venezuela. Brazilië, Guyana en Colombia hebben de 

grens met Venezuela gesloten dus zijn Curaçao en Aruba 

dichtbij. De fruitbarkjes kunnen deze oversteek makkelijk 

maken. De burgemeester van Chacao, een gemeente in 

Venezuela, heeft afgelopen weekend Aruba, Bonaire, Curaçao 

en Colombia gewaarschuwd voor een mogelijke grote stroom 

Venezolaanse vluchtelingen. Ik vraag de Minister welke 

voorzorgsmaatregelen er genomen worden om dit tegen te 

gaan maar ook hoe Curaçao en Aruba zich voorbereiden op 

deze toestroom van illegalen.  

 

De bevolking van Venezuela heeft te leiden onder het 

socialistische bestuur van Venezuela. Venezuela staat qua 

olievoorraden tussen Koeweit, de Verenigde Arabische 

Emiraten en Canada maar is ook het land waar de patiënt zelf 

de arts is en toiletpapier niet te krijgen is. Oud-minister Corrales 

waarschuwde al dat de bevolking deze zomer kan gaan 

exploderen van woede. De honger leidt tot massale opstand en 
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massale migratie. Caribisch Nederland is hier niet klaar voor. 

Hoe gaat de minister hier zorg voor dragen.  

 

De heer Van Laar heeft de situatie al inhumaan genoemd 

waardoor terugsturen van migranten vanuit Caribisch 

Nederland voor hem geen optie is. Ik beoordeel dit als een 

open deur naar Nederland. Hoe ziet de minister dit. Welke 

maatregelen gaat de minister nemen om dit tegen te gaan. De 

problemen in Venezuela zullen de schuld niet zijn van Diederik 

maar zodra zijn fractie de deur naar Nederland openzet zullen 

de problemen in Nederland dat wel zijn.  

 

 

 

 

 


