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Effect subsidies onbekend
Door René Zwart

Den Haag - Nederland blijkt er geen
flauw idee van te hebben wat de 1,7 miljard
gulden die het sinds
2000 heeft geïnvesteerd in Curaçao,
Aruba
en
Sint
Maarten aan tastbaar
resultaat heeft opgeleverd.
Dat kan worden opgemaakt uit een brief die minister Ronald Plasterk

Nederland heeft 1,7 miljard geïnvesteerd in het bevorderen van autonomie
(PvdA) van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin gebruikt hij veel woorden om het antwoord te
omzeilen op een serie kritische vragen over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2013. Den Haag heeft
in de periode 2000 tot en
met 2012 in totaal 669
miljoen euro aan ‘samenwerkingsmiddelen’ overgemaakt om de landen ‘te
ondersteunen in het ver-

wezenlijken van hun eigen verantwoordelijkheid
op de terreinen van goed
bestuur, rechtszekerheid,
economische ontwikkeling, onderwijs en overheidsfinanciën’.
De Kamer wil weten of
dat geld - dat via Amfo, Sona en FDA over vele tientallen projecten op de eilanden is verdeeld - wel op
de juiste plek terecht is gekomen en of de autonomie van de landen er ook
daadwerkelijk door is be-

vorderd. Plasterk gaat in
zijn reactie uitvoerig in op
het administratieve toezicht, maar laat in het
midden of het beoogde effect ook is gerealiseerd.
Wat de inmiddels (grotendeels) dichtgedraaide
Haagse geldkraan aantoonbaar heeft opgeleverd,
wordt in elk geval niet eerder duidelijk dan nadat de
programma’s waaraan de
subsidie is opgegaan, zijn
geëvalueerd. De uitkomsten daarvan, zo meldt de

bewindsman, zijn op zijn
vroegst in 2015 bekend.
Ondanks het administratieve toezicht en een
jaarlijkse controle door de
Auditdienst Rijk kan
Plasterk op dit moment
niets zeggen over eventuele onregelmatigheden. Pas
bij afsluiting van de programma’s volgt een eindafrekening en ‘dan is de
vraag aan de orde of er
sprake is van onrechtmatig ontvangen bedragen’.
De bewindsman laat de
vraag van de Kamer hoe
het kan dat Sona decharge
is verleend terwijl de Algemene Rekenkamer heeft
geconstateerd dat er twijfels bestaan over de rechtmatigheid van in totaal
327 miljoen euro aan uitgaven eveneens onbeantwoord, opnieuw onder

verwijzing naar de evaluatie in 2015.
Overigens blijkt uit de
brief van Plasterk dat
Nederland na de schuldsanering van 2010 toch nog
zo’n 350 miljoen gulden
heeft gestoken in de bevordering van de autonomie
van Curaçao en Sint Maarten. Deze bedragen staan
los van de 63 miljoen euro
die Nederland in het kader
van de ‘waarborgfunctie’
jaarlijks besteed aan onder
meer de kustwacht, het leveren van recherchecapaciteit en de rechterlijke
macht.
Of de fracties genoegen
nemen met de antwoorden wordt donderdag duidelijk als de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met de minister in
debat gaat over de financiële relatie van Nederland
met de andere landen.

Staking in onderwijs
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ne open.

50 Hours Live levert 468.000 gulden op
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - 50 Hours
Live, het evenement georganiseerd door de Rotary
Club, waarbij Marro en
Lauw voor 50 uur radio
hebben gemaakt, heeft
468.000 gulden opgeleverd. De opbrengsten van
de live radio-uitzending,
die onder andere via Hoyer 1 en 2, Dolfijn FM en
TeleCuraçao FM te volgen
was, gaan dit jaar naar
schooluniformen voor
minderbedeelde kinderen
op het eiland.

Ook het 50 uur paalzitten, de wedstrijd die afgelopen weekend gelijktijdig
heeft plaatsgevonden met
50 uur Live radio maken,
is meer dan geslaagd te
noemen, omdat alle vijf
deelnemers de 50 uur
hebben uitgezeten. De
10.000 gulden die werd
toegekend aan de winnaar
was moeilijk te verdelen
onder de vijf deelnemers,
waarop de organisatie
heeft besloten het bedrag
te verdubbelen. Dit bedrag van 20.000 gulden
is onder de vijf deelne-

mers verdeeld. Ook de
paalzitters zelf zijn er niet
slechter van geworden.
Van waardebonnen tot en
met vliegtickets zijn weggegeven.
Alle opbrengsten van
de paalzitactie komen ten
goede aan een door de
paalzitter zelf gekozen
goed doel. Zo zat Damiaan van Brug voor de
stichting Curaçao Animal
Rights Foundation (Carf),
Tagrine Jones voor de
atletiekvereniging New
Revolution, Tariq Maduro
voor zijn goede doel Citro,

Tiffany Christiana zat
voor ‘International Development Institute’ dat
kinderen vanaf hun vroege jeugd begeleiding geeft
op cognitief en sociaal
gebied en Tsamira Pietersz zat voor ‘Givingism’;
een organisatie die ervan
uit gaat dat niet alles om
geld draait en mensen wil
stimuleren meer vanuit
het hart aan elkaar te
geven.
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Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - Onderwijsvakbond Sitek heeft hun
leden opgeroepen om vanochtend tussen 8.00 uur
en 10.00 uur over hun juridische positie te vergaderen.
Dat heeft Sitek-voorzitter Lio Plantijn, tegenover deze krant bevestigd.
Na de vergadering zullen
de leden een brief overhandigen aan minister
Etienne van der Horst van
Bestuur, Planning en
Dienstverlening. Er zijn
momenteel twee bezuinigingspakketten
gaande
binnen de onderwijssector; één waarbij de juridische positie van het onderwijspersoneel in het geding dreigt te komen
omdat men wil snijden in
onze loontrede en pensioen, en een tweede waarbij de inhoud van het
onderwijs in gevaar loopt”,
aldus Plantijn.
De vergadering van vanochtend gaat over de eerste maatregel. Volgens de
Sitek-voorzitter hebben zij
een document, een inter-

nationaal verdrag, in hun
bezit waarin staat dat je
niet zomaar aan de inkomsten van onderwijspersoneel kan komen.
,,We willen weten of de
ministers internationale
verdragen respecteren”, aldus Plantijn, die meteen
aangeeft dat er vanochtend voor 10.00 uur geen
volwassenen op de scholen aanwezig zullen zijn.

