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Eman: Niets te 
winnen bij escalatie 
Oproep om naar elkaar te luisteren én Statuut te respecteren
Van onze correspondent
Oranjestad - De aanvaring met de Nederlandse regering over de begroting van Aruba
gaat minister-president Mike Eman aan het hart.

Pleitbezorger van goede rela-
ties in het Koninkrijk als hij is,
wil de premier niet ontkennen
dat de verhouding met Den
Haag een kras heeft opgelopen.
,,Wat er is voorgevallen, heeft
mij verrast. Niet dat Nederland
zich zorgen maakt over onze
overheidsfinanciën want er is
niks mis mee om elkaar, zelfs
als het om autonome aangele-
genheden zoals het budgetrecht
gaat, scherp te houden. Het pro-
ces kreeg echter in de afgelopen
weken een voor mij onvoorspel-
bare dynamiek waarvan ik de ra-
tio niet altijd kon doorgronden”,
aldus Eman.

Het woord ‘mogelijke aanwij-
zing’, slechts terloops genoemd
in een brief van minister Ronald
Plasterk (PvdA) van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties
aan de Tweede Kamer die niet
eens over de Arubaanse financi-
ën ging, kwam drie weken gele-
den voor alle betrokkenen uit de
lucht vallen. ,,Dat gaf opeens wel
een geheel andere dimensie aan
de besprekingen die we al langer
voerden over het toetsen van de
begroting. Bij het ontwerpen vo-
rig jaar van onze Balanced Bud-
get Rule was al voorzien in toe-
zicht van onafhankelijke des-
kundigen. Onverwacht werden
wij er mee geconfronteerd dat
Nederland dat toezicht naar zich
wilde toehalen.”

De premier geeft toe dat die
wending tot wat hij noemt stevi-
ge gesprekken heeft geleid. ,,Er
zijn momenten geweest dat ik
dacht: nu bereiken wij de grens.
Ik vond het echter niet in het be-
lang van Aruba om de discussie
te laten escaleren. Wij hebben
wel voortdurend duidelijk ge-
maakt dat het Statuut moet wor-
den gerespecteerd om vervol-
gens op zoek te gaan naar een

compromis. Wij zijn daar, mede
dankzij de inzet van onze mi-
nister Yrausquin van Financiën,
in geslaagd. Ik ga niet zeggen
dat ik sta te juichen bij de af-
spraak zoals wij die nu met
Nederland hebben gemaakt,
maar ik kan er mee leven want
onze autonomie wordt op geen
enkele manier aangetast. De Sta-
ten houden als vertegenwoordi-
ging van de bevolking het laatste
woord.”

Eman: ,,Je kunt er wel zeker
van zijn gelijk te hebben, maar
als je koste was het kost ook je
gelijk wilt krijgen, waren wij er
nooit uitgekomen. Dat de mi-
nister van Financiën voor zijn
principes heeft gekozen, valt al-
leen maar te respecteren, hoe
jammer ik zijn vertrek ook vind.
Ik kan mij heel veel voorstellen
bij zijn gevoelens, maar als pre-
mier heb ik een bredere verant-
woordelijkheid. Mijn prioriteit
lag bij het doorbreken van de
dreigende impasse want daar-
mee was het belang van ons land
het beste gediend. Om die reden
heb ik aangestuurd op de prag-
matische oplossing waarover wij
het nu met Den Haag eens zijn
geworden.”

Volgens de premier is het be-
langrijk de energie nu weer te
richten op waar het werkelijk
om gaat: duurzame overheidsfi-
nanciën. ,,Ik heb vertrouwen in
het onafhankelijke en professio-
nele oordeel van de mensen die
naar de begroting gaan kijken en
eventueel met adviezen zullen
komen. Ik twijfel er geen mo-
ment aan dat minister
Yrausquin met zijn staf goed
werk heeft afgeleverd. Daarom
heb ik geen moeite met de toet-
sing, dat is tenslotte wat wij zelf
ook al hadden bedacht. Het kan
nooit kwaad dat niet-direct be-

trokkenen die wel kennis van za-
ken hebben meedenken. Ik vind
dan ook dat we moeten open-
staan voor aanbevelingen en
daarmee ons voordeel moeten
doen.”

Eman herhaalt wel dat het zo-
wel in de Landsregeling als het
Statuut is vastgelegd dat het de
Staten zijn die over de begroting
beslissen. ,,Aan dat recht mag
niet worden getornd en dat zal ik
ook bewaken. Maar ik ga er van-
uit dat niemand daar op uit is.
Dat neemt niet weg dat er best
nog wel een discussie met
Nederland kan komen. Ik mag
hopen dat niet alleen wij, maar
ook onze gesprekspartners in
Den Haag van de afgelopen we-
ken hebben geleerd dat wij op
een volwassen, open manier
met elkaar in gesprek moeten
blijven, ook als wij het niet op al-
le punten met elkaar eens zijn.
Ik heb altijd geloofd in de meer-
waarde van het Koninkrijk, dat
doe ik nog steeds, zolang wij
maar bereid zijn naar elkaars ar-
gumenten te luisteren en, van-
zelfsprekend, het Statuut eerbie-
digen.”

Een geschilleninstituut had
de kwestie kunnen voorkomen,
vermoedt ook de premier. ,,Het
is jammer dat het nog niet is ge-
lukt uitvoering te geven aan de al
in 2010 door de Tweede Kamer
aangenomen motie om zoiets in
het leven te roepen. Zolang dat
niet is geregeld, pleit ik ervoor
dat wij, zodra zich een funda-
menteel geschil over de interpre-
tatie van het Statuut voordoet zo-
als nu, de besprekingen op-
schorten en wij als landen
gezamenlijk de Raad van State
om een spoedadvies vragen.
Daarmee voorkom je collateral
damage zoals het verlies van een
uitstekend minister.”

Maduro Plaza kleurt oranje

Het Maduro & Sons-gebouw aan de Dokweg is speciaal voor dit WK oranje geverfd. Eerst waren er
alleen oranje banners geplaatst, maar voor aanvang van de achtste finale tussen Mexico en Nederland
maakte directeur Henry van der Kwast de uitspraak dat als Nederland zou winnen hij het hele gebouw
oranje zou verven. Zo gezegd zo gedaan. Van der Kwast heeft woord gehouden.            FOTO ELS KROON


