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Opinie

Het Tweede Kamerlid André
Bosman (VVD) liet donder-
dag in een debat met mi-
nister Ronald Plasterk
(PvdA) de incidenten die de
Koninkrijksrelaties beheer-
sen voor wat ze waard zijn
en benutte zijn spreektijd
om zijn visie op de verhou-
ding en verantwoordelijkhe-
den tussen Nederland en de
Caribische landen te geven.

Door André Bosman

B ij de Koninkrijksrelaties
speelt voor Nederland
vooral het economische

argument een rol. In het Sta-
tuut is naast de waarborgtaak
namelijk ook voorzien in de
bijstandsregeling. Deze regeling
maakt het vrijwel onbespreek-
baar dat Den Haag niet
bijspringt als een van de Caribi-
sche landen in financiële pro-
blemen geraakt. De laatste grote
saneringsronde leverde voor
Nederland een schadepost op
van bijna 2,5 miljard euro en
naar het zich laat aanzien zullen
ook de Arubaanse overheidsfi-
nanciën een groot financieel
offer van Den Haag vergen.
Situaties die hoogstwaarschijn-
lijk (deels) voorkomen hadden
kunnen worden wanneer de
Koninkrijksregering in de voor-
afgaande periode actief invul-
ling had gegeven aan de waar-
borgfunctie. Daarnaast levert de
internationale aansprakelijkheid
van Nederland voor de Caribi-
sche rijksdelen een aanvullend
argument op voor een actieve
invulling van de taakstelling van
de Koninkrijksregering. Dat wil
zeggen: steeds vaker wordt
Nederland door het buitenland
aangesproken op ontoelaatbare
toestanden in een of meer van
de Caribische landen van het
Koninkrijk.

Het welzijn van de bewoners
van de eilanden is echter de

belangrijkste reden om een
actieve invulling van de waar-
borgfunctie te bepleiten. De
relatie tussen goed bestuur en
gezonde sociaal economische
ontwikkelingen is bijzonder
sterk. Er is geen reden om aan
te nemen dat die relatie niet ook
voor Aruba, Curaçao en Sint
Maarten geldt. Het waarborgen
van goed bestuur betekent daar-
om direct ook het actief bijdra-
gen aan de maatschappelijke
ontwikkeling van de entiteiten.
Hetgeen - afgaand op de sociaal-
economische indicatoren van de
eilanden - geen overbodige luxe
is. Bovendien is het naar het
oordeel van de Verenigde Naties
vrijwel onmogelijk de funda-
mentele menselijke rechten en
vrijheden te verwezenlijken
zonder goed bestuur.

Op basis van deze argumen-
ten kan geconcludeerd worden
dat het tolereren van slecht

bestuur door de Koninkrijksre-
gering de bevolking in de Cari-
bische rijksdelen en de Neder-
landse belastingbetaler op struc-
turele wijze benadeelt. Daarmee
wordt een sterk argument ge-
vonden om in lijn met de visie
van de Nationale Rekenkamer
een actieve invulling van de
waarborgfunctie voor te staan.
De VVD kan zich hier helemaal
in vinden en we zijn dan ook
zeer blij met de aanwijzingen

die de Koninkrijksregering
heeft gegeven aan Aruba, Cura-
çao en Sint Maarten.

Het risico blijft bij de Neder-
landse belastingbetaler liggen.
Ik heb dan ook het teleurgestel-
de gevoel dat de andere landen
in het Koninkrijk hard roepen
dat ze autonoom zijn, maar
geen invulling geven aan die
verantwoordelijkheden. De
andere landen doen alsof ze
onafhankelijk zijn maar onder
de paraplu van de Nederlandse
belastingbetaler. Het is alsof je
op kamers gaat als student,
maar je neemt je moeder
mee…. Het is kiezen of delen.
Take it or leave it. Neem je
verantwoordelijkheid als land
en dan hoef je je geen zorgen te
maken. Doe je dat niet, dan
komt de aanwijzing vanzelf. We
zitten in het Statuut en daar
houden we ons aan of we pas-
sen het Statuut aan. En van dat
laatste is de VVD een groot
voorstander. Niet zoals een
journalist in een niet nader te
noemen krant (het Antilliaanse
Dagblad, red) schreef:

,,Van minister-president
Mark Rutte en diens VVD is
bekend dat zij weinig op heb-
ben met het Caribisch deel van
het Koninkrijk sinds de voorma-
lige koloniën zich niet langer
gewillig als wingewest laten
exploiteren.” En: ,,De VVD doet
daar overigens niet geheim-
zinnig over; in het partijpro-
gramma wordt er openlijk voor
gepleit de in het Statuut vastge-
legde lotsverbondenheid in te
ruilen voor een zoek-het-zelf-
maar-uit-gemenebestmodel.”

Nederland is een van de vier
autonome landen in het Ko-
ninkrijk en dat zou de basis
moeten zijn van de
gelijkwaardigheid, alleen de
Nederlandse belastingbetaler
krijgt uiteindelijk de rekening
gepresenteerd en daarmee is de
gelijkwaardigheid dus per defi-
nitie niet bestaand. De VVD
kiest voor echte gelijkwaardig-
heid binnen een Gemenebest,
en lees daar onze initiatiefnota
nog maar eens op na, maar dan
moeten de landen wel hun
eigen broek op gaan houden.
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> Voor omschrijving en foto's, zie Marktplaats.nl 
Advertentie nummer 862392323 Tel. 7476222 

Vraagprijs fl . 475.000,00

Mooie villa op toplocatie te Jan Thiel 
in het Marbella Estate Resort.
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HUUR STERK VERLAAGD: 

Gedeeltelijk gemeubileerd 3 kamers 

boven woning met prachtig uitzicht.

Kamers zijn incl. airco’s. Nu voor 

slechts Ang 1750,- (excl. elect. & water)

Adres Lyraweg 82A, Giroutte. 

Voor meerdere info. Tel 510-1914
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TE HUUR OF TE KOOP 

Huis 4 slk, 1 werkkamer, 

3 toilet & BK.

1 logeerkamer met batk & wc.

Washok-berghok. 

Voor en achterterras.

Tel: 515-5241
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Ganga Volvo 
Model S80 
aña 2004

Super lugo tiki kore km 39 mil so so
Ful kweru, sun roof 
den bon kondishon

Ganga Fl. 14600,-  si 14.600 
Su balor normal ta Fl. 17.800,-

Tel 681-6663
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TE KOOP

Volkswagen Golf 2.0, 
Bouwjaar 2004, 83.000 km.
Keuring tot 2016, i.z.g.s., 

vr.pr: 12.500,--
Info tel: 8695600.
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Tweede Kamerlid Bosman (VVD) tijdens het debat donderdag met minister Plasterk en SP’er Ronald van Raak als aandacht toehoorder. 
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