
Van onze correspondent
Oranjestad - Dinsdagmiddag is
brand uitgebroken in het Kor-
rectie Instituut Aruba (KIA). Net

als enige tijd geleden bleek het te
gaan om brandstichting door op-
standige gevangenen. Rond de
klok van 17.00 uur werden poli-

tie en brandweer gewaarschuwd
dat er brand was in KIA. Het
bleek niet direct mogelijk om de
brand te gaan blussen, omdat
opstandige gevangenen hen de
toegang tot de gevangenis moei-
lijk maakten. De deuren waren
geblokkeerd en de gangen volge-
stapeld met meubilair. Het
duurde geruime tijd voordat de
brandweer de brandhaard had
bereikt. In de tussentijd werd
het vuur steeds groter omdat de
gedetineerden er matrassen en
andere spullen op gooiden. Bij
de komst van de hulpdiensten
werden de gedetineerden opge-
roepen terug te gaan naar hun
cel. Vijftig van de tachtig opstan-
dige gedetineerden gaven ge-
hoor aan die oproep. Een groep
van dertig hield hun actie hard-
nekkig vol en probeerde zoveel
mogelijk schade te veroorzaken.

De politie zette de omgeving
hermetisch af en schakelde goed
uitgeruste manschappen in van
verschillende eenheden. De Ma-
rinierskazerne werd om as-
sistentie gevraagd en al snel ver-
scheen een peloton mariniers
die de gevangenis omsingelden.
Een marinehelikopter en een
vliegtuig cirkelden rond om van-
uit de lucht te patrouilleren. Op
dat moment kon niet uitgesloten
worden dat sommige gevange-
nen gewapend waren en wel-
licht over vuurwapens beschik-
ten. De Mobiele Eenheid wist de
gevangenis binnen te gaan en
slaagde er al snel in de opstandi-
ge gedetineerden te bedwingen. 

Er werd een snelle inventari-
satie gemaakt die opleverde dat
geen enkele gevangene kans had
gezien in de chaos te ontsnap-
pen. 

Het eerste onderzoek leverde
een lijst op van acht namen van
gedetineerden die beschouwd
worden als aanstichters van de
rel. Zij worden vervolgd voor
vernieling en brandstichting. De
groep is afgevoerd en wordt vast-
gehouden in politiecellen in ver-
schillende districten op het ei-
land.

In het jaarlijkse zogeheten
verantwoordingsonderzoek dat
de Algemene Rekenkamer giste-
ren heeft gepubliceerd, stelt het
instituut dat ‘acties nodig zijn
voor de waarborgfunctie binnen
het Koninkrijk’. De Rekenkamer
erkent dat de afzonderlijke lan-
den verantwoordelijk zijn voor
de rechtszekerheid, deugdelijk
bestuur in hun eigen land en de
bescherming van de fundamen-
tele rechten en vrijheden van
hun inwoners, maar voegt er in
een adem aan toe dat ‘de invul-
ling van de waarborgfunctie van
het Koninkrijk een belangrijke
taak van de Koninkrijksregering
is’. In het rapport maakt de Re-
kenkamer melding van ‘signa-
len en bevindingen in het begro-
tingsbeheer, het financiële toe-
zicht en de kwaliteit van het
openbaar bestuur’ die de waar-
borgfunctie raken. Waar precies
op wordt gedoeld, laat het rap-
port in het midden. ,,Als de af-
zonderlijke landen niet zelfstan-
dig kunnen voldoen aan hun
verantwoordelijkheid, geeft het
Statuut de RMR instrumenten
om deze verantwoordelijkheid
in te vullen. We vinden het van
belang dat de minister van BZK
deze zaken agendeert in de Raad
van Ministers van het Konink-
rijk, opdat vervolgens adequate
maatregelen worden genomen”,
aldus de Rekenkamer. Zorgen
maakt de Rekenkamer zich ver-
der over het toezicht op de finan-
ciële sector van Curaçao en Sint
Maarten: ,,Voor de stabiliteit van
de financiële sector van de lan-
den is de toezichtsfunctie op de
bancaire sector door de Centrale
Bank Curaçao en Sint Maarten
(CBCS) essentieel. De CBCS
geeft de Rekenkamer van Cura-
çao al langere tijd geen inzage in
toezichtdossiers en andere rele-
vante documenten.” 

In het rapport wordt uitvoerig
ingegaan op de overheidsfinan-
ciën: ,,De verantwoordelijkheid
voor de overheidsfinanciën ligt
bij de autonome landen. Zij die-
nen zorg te dragen voor het aan-
brengen van structurele verbete-
ringen in de begroting. Dit voor-
komt dat er in de toekomst
opnieuw (te grote) schulden

worden opgebouwd.” De Reken-
kamer meldt tenslotte dat het
Cft met zorg heeft geconstateerd
dat op Sint Maarten nog steeds
sprake is van het niet tijdig op-
stellen en vaststellen van begro-
tingen, begrotingswijzigingen
en jaarrekeningen.
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Manoeuvreeroefening Zeemachteenheden

Nooit eerder waren er twee patrouilleschepen van de Holland-klasse tegelijkertijd bij de kust van
Curaçao. De Zr. Ms. Groningen lost de Zr. Ms. Zeeland af, die na vier maanden als stationsschip
gediend te hebben weer terug naar Nederland is vertrokken. Om deze unieke gelegenheid luister bij te
zetten, is dinsdagmiddag rond 15.30 uur besloten om alle varende en vliegende eenheden van de
Zeemacht in het Caribisch Gebied tegelijkertijd op zee en in de lucht te brengen. Zij voerden daarbij de
manoeuvreeroefening uit; het bewegen in een verband. FOTO BEA MOEDT
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RMR alert 
te blijven
Rekenkamer: Signalen vragen invulling te
geven aan waarborgfunctie Koninkrijk
Van onze correspondent
Den Haag - De Rijksministerraad (RMR) moet actiever
waken over de rechtszekerheid en het deugdelijk bestuur
in de afzonderlijke landen.

Opstand in gevangenis van Aruba


