
Van onze correspondent
Den Haag - ,,Het toe-
zicht op de landen op
grond van de Rijkswet
financieel toezicht
blijft gehandhaafd”,
aldus minister-presi-
dent Mark Rutte.

De Nederlandse pre-
mier meldde dit in de
schriftelijke antwoorden
die hij gistermorgen, voor-
afgaande aan de voortzet-
ting van de Algemene Be-
schouwingen over de 
Miljoenennota, naar de
Tweede Kamer heeft ge-
stuurd in reactie op vragen
die woensdag tijdens de
eerste termijn zijn gesteld.

In die eerste termijn
bracht fractieleider Arie
Slob van de ChristenUnie
het volgende naar voren:
,,Deelt het kabinet de op-
vatting dat de vertegen-
woordiging van Curaçao,
Sint Maarten en Aruba in
het staatsbestel voor ons
koninkrijk nog steeds niet
ideaal is? Ziet het kabinet
de gebrekkige plaats van
onze overzeese gemeen-
ten in het land Nederland?
Ziet het kabinet de nood-
zaak te werken aan gelijk-
waardige verhoudingen
tussen de landsdelen in
het belangrijke evaluatie-
jaar dat op 10-10-2015
wordt afgesloten?”

Rutte kwam er gister-
morgen schriftelijk op
terug, overigens zonder

ook maar een begin van
een antwoord te geven op
de toch concrete vragen

van Slob: ,,De staatkundi-
ge herinrichting van het
Koninkrijk heeft in 2010

zijn beslag gekregen. De
verhoudingen tussen de
delen van het Koninkrijk

hebben een eigen, door
het Statuut gewaarborgd
karakter.”

De premier verwees ver-
volgens naar de aanstaan-
de evaluatie: ,,In verschil-
lende rijkswetten zijn in
2010 evaluatiebepalingen
opgenomen waarvan de
uitvoering nu in voorbe-
reiding is genomen in
overleg met de betrokken
Caribische delen van het
Koninkrijk. De positie van
de overzeese openbare li-
chamen komt bij de evalu-
aties eveneens aan de or-
de.”

Rutte geeft in zijn brief
opmerkelijk genoeg wel -
overigens zonder het
waarom te duiden - een
antwoord op een niet ge-
stelde vraag: ,,Het toezicht
op de landen op grond van
de Rijkswet financieel toe-
zicht blijft gehandhaafd.”

Volgens Slob wacht 
minister Ronald Plasterk
(PvdA) van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrela-
ties ten aanzien van het
tweede deel van zijn porte-
feuille nog veel werk. 
Gezien zijn ‘uitgeholde 
en moeizame portefeuille’
heeft de bewindsman 
daar volgens D66-leider
Alexander Pechtold alle
tijd voor om snerend op te
merken dat ‘de minister
ruzie maakt binnen het
Koninkrijk waardoor de
verhoudingen met de
voormalige Antillen be-
roerd zijn’.

Antwoord schiet tekort

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Minister
Earl Balborda van Verkeer,
Vervoer en Ruimtelijke
Planning is er een fervent
voorstander van om het
geschil met Suriname -
dat het luchtverkeer vanuit
Aruba en Curaçao wil be-
knotten - op een nette ma-
nier op te lossen. 

,,Alle betrokken partijen
zijn bij een nette oplossing
gebaat. Pas wanneer alle
juridische kanalen en mo-
gelijkheden zijn uitgeput
is het verstandig om tot
maatregelen over te gaan.”
De minister verklaarde
gisteren tegenover deze

krant dat er wel een brief
naar de Surinaamse lucht-
vaartautoriteit was verzon-
den, maar wilde over de
inhoud daarvan niet veel
kwijt om het proces niet te
verstoren. 

De bewindsman legde
ook uit dat Curaçao zijn
naam hoog moet houden
binnen de wereld van de
luchtvaart. ,,Het gaat niet
alleen om de relatie tussen
Curaçao en Suriname, het
gaat ook om het imago van
Curaçao. Dat wij laten zien
dat het land pas indien het
echt niet anders kan, over-

gaat tot het treffen van har-
de maatregelen.” 

Met het oog op het be-
lang van Insel Air wil Bal-
borda niet gelijk zijn toe-
vlucht nemen tot wat 
hij extreme maatregelen
noemt. ,,Het is belangrijk
dat ik als verantwoordelijk
minister morgen niet het
verwijt krijg dat ik gelijk
over ben gegaan op extre-
me maatregelen, met alle
gevolgen van dien, zonder
dat ik alle opties had uitge-
probeerd.” 

De Surinaamse lucht-
vaartautoriteit wil in de vi-

sie van de minister haar 
eigen maatschappij be-
schermen. Daarbij wor-
den internationale verdra-
gen verkeerd geïnterpre-
teerd. ,,In principe zou
Curaçao dat ook kunnen
doen, maar dan loopt de
zaak op. Ik heb begrepen
dat er vanuit Suriname ge-
probeerd is om gisteren
contact met ons op te ne-
men. Om die reden is het
ook verstandig om de zaak
nu niet hoog te spelen, om
de kans op een oplossing
niet te dwarsbomen.” 

Balborda signaleerde

ook dat Insel Air een ex-
pansie doormaakt. Het be-
drijf is de tweede grootste
maatschappij in de regio.
,,Wat dat betreft kunnen
we in de toekomst meer
weerstand uit andere lan-
den verwachten. Waarom
zouden wij het ons nu
moeilijk moeten maken
door gelijk keihard terug
te slaan?”, zo merkt de be-
windsman op. 

Gisteren werd bekend
dat Suriname van Aruba
vijf dagen de tijd krijgt om
te reageren op het feit dat
Insel Air niet langer vluch-

ten vanuit Aruba naar het
Zuid-Amerikaanse land
mag verzorgen. Indien er
binnen de vastgestelde tijd
geen reactie komt, zal Su-
rinam Airways voor de
duur van zes maanden
niet naar Aruba kunnen
vliegen. 
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‘Financieel toezicht blijft’
Vernieuwde Drive Thru Kooyman geopend
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Kooyman heeft gisteren tijdens een feestelijke ceremo-
nie de vernieuwde Drive Thru officieel geopend. Met
deze opening is de laatste fase van een grootschalige
verbouwing afgerond die in 2011 is begonnen met de
introductie van een nieuw winkelconcept op Curaçao.
Tijdens de verbouwing is de oude ‘hardware store’ bij
de Drive Thru betrokken en is de ruimte met 1.200 m²
vergroot. Ook is er een ophaalpunt voor consumenten
geïntroduceerd. Ten slotte is het aanvoerverkeer ver-
plaatst waardoor het ‘winkelend’ publiek hier minder
hinder van ondervindt. FOTO’S JEU OLIMPIO


