
Door René Zwart
Den Haag - Minister-
president Mark Rutte
(VVD) en minister
Ronald Plasterk
(PvdA) van Binnen-
landse Zaken en
Koninkrijksrelaties
moeten de Tweede
Kamer morgen voor
12.00 uur uitleggen
waarom zij de contro-
verse met Aruba zo
ver uit de hand heb-
ben laten lopen.

De oppositiepartijen
D66 en CDA plaatsten dit

weekeinde grote vraagte-
kens bij de rechtmatigheid
van het optreden van de
Nederlandse regering om
gouverneur Fredis Refun-
jol via een aanwijzing te
dwingen het onderteke-
nen van de Arubaanse be-
groting uit te stellen. 

Met een serie opvallend
scherp getoonzette schrif-
telijke vragen eisen de Ka-
merleden Wassila Hach-
chi (D66) en Madeleine
van Toorenburg (CDA) dat
Rutte en Plasterk zich
tegenover de Kamer ver-
antwoorden voor hun om-
streden handelwijze. 

Om te onderstrepen dat

de kwestie hoog wordt op-
genomen, hebben hun
fractieleiders Alexander
Pechtold (zelf oud-mi-
nister van Koninkrijksrela-
ties) en Sybrand van 
Haersma Buma de vragen
een extra politieke lading
gegeven door deze mede
te ondertekenen.  D66 en
CDA twijfelen, daarin ge-
sterkt door de kritiek van
staatsrechtgeleerden, niet
alleen openlijk aan de juri-
dische houdbaarheid van
de aanwijzing, maar ver-
wijten de bewindslieden
vooral het zo ver te hebben
laten komen dat ‘een mi-
nister-president van een

land van het Koninkrijk
geen andere mogelijkheid
ziet dan een hongersta-
king om te protesteren te-
gen onrechtmatige beslis-
singen van de Rijksmi-
nisterraad’.

De vragenstellers vre-
zen dat Rutte en Plasterk
‘het internationaal aan-
zien van Nederland en het
Koninkrijk als rechtstaat
hebben geschaad’ en wil-
len daarom dat de onder-
ste steen boven komt:
,,Kunt u een feitenrelaas
geven van wie (zowel amb-
tenaren als bewindsperso-
nen), wat, waar, wanneer
heeft ondernomen? Wat

heeft Nederland gedaan
om deze situatie te voorko-
men en welke stappen
worden nu ondernomen?"

De Kamerleden vrezen
dat de Rijksministerraad
(lees: Nederland) met de
aanwijzing het budget-
recht van het Arubaanse
parlement met voeten
treedt. ,,Behoort de vast-
stelling van de begroting
niet tot de eigen aangele-
genheden van een land?"
Zij wijzen er daarbij op dat
de Rijkswet financieel toe-
zicht niet van toepassing is
‘aangezien Aruba niet zo-
als Curaçao en Sint Maar-
ten heeft geprofiteerd van
de schuldsanering’.

De fracties willen voorts
weten waarom de Neder-
landse regering de Raad
van State heeft omzeild en
afspraken met Aruba een-
zijdig heeft veranderd. En,
vragen zij: ,,Wat zijn de
consequenties als Neder-

land door een vormfout
niet conform het Statuut
heeft gehandeld?” Pech-
told, Buma, Hachchi en
Van Toorenburg noemen
het ten slotte 'onaanvaard-
baar' als de bewindslieden
de hongerstaking van
Eman laten voortduren
door niet op de kortst mo-
gelijke termijn elke twijfel
weg te nemen over de
rechtmatigheid van hun
handelen. Om die reden
verlangen de parlementa-
riërs dat Rutte en Plasterk
hun antwoorden morgen
voor 12.00 uur naar de Ka-
mer sturen. Hachchi be-
nadrukt tegenover het
Antilliaans Dagblad de ur-
gentie: ,,Als onze vragen
niet naar tevredenheid
worden beantwoord, kun-
nen wij de Tweede Kamer
bijeenroepen."
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Building Depot
eind 2014 open
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Premier Eman wordt door ambulancepersoneel gecon-
troleerd. FOTO REGERING ARUBA

Bijval voor Aruba

Duitse fans door het dolle

De spanning was te snijden gisteren op Mambo Beach Curaçao. Duitse en Argentijnse fans keken schouder aan
schouder toe hoe er een verlenging van de finale nodig was om te bepalen welk voetbalteam het beste van de
wereld is. Groter kon de ontlading voor een groep Curaçaoënaars, woonachtig in Duitsland maar op vakantie in
hun thuisland niet zijn bij het verlossende doelpunt. Juichend met de Duitse vlag en vier vingers de lucht in:
Duitsland is voor de vierde keer in de geschiedenis wereldkampioen. FOTO KEESNAN DOGGER

Gezondheid Eman
loopt gevaar

De hongerstaking van
premier Mike Eman
baart minister Alex
Schwengle van Volks-
gezondheid zorgen.
Hij zegt dat vanaf
maandag (vandaag,
red.) de gezondheid
van Eman echt gevaar
begint te lopen, zo
meldt Caribisch Net-
werk. 
Aruba dreigt ondertus-
sen met juridische
stappen tegen Neder-
land, omdat Nederland
de belangen en burger-
rechten van het land
zou schenden. 
Er is volgens Aruba
sprake van een ‘door
de Nederlandse rege-

ring geregisseerde
dwaling van de Rijks-
ministerraad’ over de
begroting van het
eiland. Dat liet de
Arubaanse regering
gisteren weten.
De aanwijzing door de
RMR was reden voor
Eman om vrijdag in
hongerstaking te gaan.
Schwengle overziet de
actie en laat de pre-
mier om de vier uur
testen. 
Hij geeft aan dat hij de
verantwoordelijkheid
als arts niet uit de weg
zal gaan en ingrijpt als
het leven van de Aru-
baanse premier in
gevaar komt.
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