
Door René Zwart
Den Haag - De ‘Bos-
manwet’ wordt waar-
schijnlijk toegespitst
op de Curaçaoënaars,
Arubanen en Sint
Maartenaren met een
strafblad en/of zon-
der voldoende school-
opleiding.

Dat kan worden afge-
leid uit de aanvullende vra-
gen die de indiener van
het initiatiefwetsvoorstel,
Tweede Kamerlid André
Bosman (VVD), aan de
Raad van State (RvS) wil
voorleggen. 

Gisteren stemde de Ka-
mercommissie voor Vei-
ligheid en Justitie tijdens
een procedurevergadering
in met het verzoek van
Bosman om op een aantal
specifieke onderdelen van
zijn wetsvoorstel ‘voorlich-
ting’ (dat wil zeggen: de
mening) van de Raad van
State te vragen.

Aanleiding voor de aan-
vullende vragen (de Raad
bracht eerder al uitgebreid
advies uit over het gehele
wetsvoorstel) is de funda-
mentele kritiek die de frac-
ties van PvdA, SP, Groen-
Links, ChristenUnie en
D66 op 12 maart bij de
eerste termijn van de ple-
naire behandeling in de
Kamer naar voren brach-
ten.  Een van de meest es-
sentiële bezwaren is dat de
‘Wet regulering vestiging
van Nederlanders van
Aruba, Curaçao en Sint
Maarten in Nederland’ in
de voorgestelde vorm ge-
richt is op een relatief klei-
ne ‘risicogroep’, maar wel
van toepassing is op alle
(niet Europees Nederland-
se) inwoners van die lan-
den. 

Het lijkt erop dat Bos-
man zich die kritiek heeft
aangetrokken. Een van de
vragen die hij aan de Raad
van State wil voorleggen,
luidt als volgt: ,,In hoever-
re is er ruimte om de vesti-
gingsregeling slechts van
toepassing te verklaren op
Nederlanders, woonachtig
in Aruba, Curaçao of Sint
Maarten met een strafblad

of zonder startkwalifica-
tie?” Ook over de veelvul-

dig aangevoerde tegenwer-
ping dat het wetsvoorstel

strijdig zou zijn met aller-
lei verdragen, wil het

VVD-Kamerlid een reactie
van de Raad van State: ,,In

hoeverre is er binnen de
grenzen van de internatio-
nale verdragen, de Europe-
se rechtsorde, het Statuut
en de Grondwet ruimte
voor een vestigingsrege-
ling, waarbij het recht op
vestiging op Nederlands
grondgebied in Europa
kan worden beperkt op
grond van: het eerdere
woonland van betrokkene
binnen het Koninkrijk, het
hoofdverblijf van betrok-
kene binnen het Konink-
rijk en de afstamming van
betrokkene binnen het Ko-
ninkrijk.”

Als na de commissie
volgende week ook de vol-
tallige Kamer akkoord
gaat, kunnen de vragen
naar de Raad van State
worden gestuurd die voor
de beantwoording zo’n zes
weken nodig zal hebben.
De plenaire behandeling
van de Bosmanwet zal dus
niet eerder dan na het zo-
merreces worden hervat.
Het ligt in de lijn der ver-
wachtingen dat de naam-
gever tegen die tijd een ge-
wijzigd wetsvoorstel pre-
senteert om zich van een
meerderheid in Tweede
en Eerste Kamer te verze-
keren.

Gisteren hebben de de-
legaties van Curaçao en
Aruba die aan het Inter-
parlementair Koninkrijks-
overleg (Ipko) deelnemen
nogmaals hun bezwaren
tegen de vestigingsrege-
ling benadrukt.
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Bosman terug naar RvS

Sbo-leerlingen in actie tegen bezuinigingen
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Studenten
van de sbo Frater Aurelio
zijn sinds afgelopen dins-
dag handtekeningen aan
het verzamelen en hebben
ook op Facebook een ac-
count aangemaakt om te
protesteren tegen de aan-
gekondigde bezuinigin-
gen voor het vervolgonder-
wijs in het nieuwe school-
jaar. Dat heeft de 19-jarige
student Carina Ruiter,
woordvoerster van de stu-
denten, tegenover deze
krant verklaard. ,,Wij gaan
niet wachten totdat het
kalf verdronken is om de
put te dempen.”

Gisteravond organiseer-
den de studenten samen
met docenten een infor-
matiebijeenkomst bij Sta-
dion Odulio Willems in
Suffisant. Docente Suzy
Siberie vertelt: ,,Er waren
een paar honderd mensen

bij de vergadering aanwe-
zig en 400 mensen heb-
ben de petitie onderte-
kend. Je merkt dat het
onderwerp leeft bij de ou-
ders van de studenten. Zij
zijn bezorgd over de gevol-
gen voor hun kinderen.
Daarnaast waren er heel
veel studenten. Sommi-
gen van hen kunnen niet
slapen door de spanning
die deze situatie met zich
meebrengt en wat dit gaat
betekenen voor hun toe-
komst.” 

Ook Ruiter is hier bang
voor: ,,Door de plannen
van de minister (Irene
Dick van Onderwijs, red.)
staat onze toekomst op het
spel. We worden bena-
deeld. Een student die de
opleiding op niveau 2 af-
rondt kan straks niet ver-
der doorstromen naar ni-
veau 3.” Ruiter legt ook uit
dat klassen voortaan uit 24
leerlingen moeten be-

staan. Een ander punt van
kritiek is dat leerlingen op
het moment van inschrij-
ving niet ouder dan 21 jaar
mogen zijn. ,,En studen-
ten die ouder zijn dan 24
jaar mogen in de toekomst
niet verder studeren”, zo
legt de woordvoerder uit.
Ruiter vreest ook het effect
van het korten op de uren
waarin studenten begeleid
moeten worden. ,,Als je
stage loopt is het heel be-
langrijk dat je goed wordt
begeleid.”

Minister Irene Dick ver-
gadert vanmiddag met de
schoolbesturen over de
aangekondigde maatrege-
len en mogelijke alterna-
tieven ervoor. Ruiter: ,,Als
de minister met de school-
besturen vergadert, zullen
wij buiten staan. De stu-
denten willen weten wat
zij besloten heeft.” Als de
uitslag van het overleg tus-
sen de minister en de

schoolbesturen negatief
uitvalt, dan sluit Ruiter ac-
ties niet uit. ,,Als er niks
verandert, laten de studen-
ten het er niet bij zitten.
Wij gaan dan andere acties
voeren.”

Afgelopen dinsdag wer-
den de studenten van Fra-
ter Aurelio ingelicht over
de maatregelen. Dat ge-
beurde op het moment dat
sommige studenten hun
opleiding op niveau 2 en
niveau 3 hadden afgerond.
,,De directeur heeft ons
toen over de maatregelen
verteld.” 

De studenten gingen
diezelfde dag nog langs 
bij het Rooms Katholiek
Centraal Schoolbestuur
(RKCS) voor meer uitleg.
,,Nadat de directeur van
het RKCS ons uitlegde wat
de bezuinigingen inhou-
den, hebben we meteen
besloten om actie te voe-
ren.”

Omstreden vestigingsregeling wordt mogelijk toegespitst op risicogroep

Gisteravond organiseerden studenten en docenten een informatiebijeenkomst bij Stadion Odulio Willems in
Suffisant. Tijdens de bijeenkomst zetten 400 mensen hun handtekening onder de petitie tegen de aangekondigde
bezuinigingen. FOTO JEU OLIMPIO
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