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GENOOTSCHAP NEDERLAND - 

ARUBA 
 

NIEUWSBRIEF  
 

 

Geachte deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba, geachte lezer!  
 
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van het Genootschap Nederland-Aruba. Wij willen u met 
deze selectie van berichtgeving met enige regelmaat op de hoogte houden van 
ontwikkelingen die u en ons Genootschap aangaan. In veel gevallen is de bron 
Arubanieuws.Nu met artikelen van hun correspondent René Zwart. Ik wens u veel 
leesplezier!  
 
Nico van Grieken, voorzitter  
 

=  =  =  =  =  =  =  =  = 
 
9/3/2018 Geen vluchten Aruba – Las Piedras 
Vanaf gisteren mag er niet meer worden gevlogen tussen de ABC eilanden en Caracas. Het 
verbod is ingesteld door de luchtvaartautoriteiten in Caracas. Ook de vlucht Aruba – Las 
Piedras is geannuleerd. Wie vanaf de eilanden naar Venezuela wil vliegen, moet via Panama 
of Colombia. 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
16/3/2018 Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie 
Mevrouw mr. S. Verheijen, mevrouw mr. F.V.L.M. Giebels-Wannyn en de heer mr. F.J.F. 
Gerard worden nieuwe leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Rijksministerraad heeft 
besloten hen voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Dekker voor 
Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtsgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 
De heer Gerard (1961) begint per 1 juli 2018 als rechter civiele rechtspraak in eerste aanleg 
in combinatie met rechter-commissaris strafrechtspraak met als standplaats Bonaire. Hij is 
op dit moment (senior-)rechter bij de rechtbank Limburg. Daarvoor was hij werkzaam als lid 
van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bij het gerecht in eerste aanleg te Aruba. 
Mevrouw Verheijen (1973) begint per 1 augustus 2018 als rechter strafrechtspraak in 
combinatie met de civiele rechtspraak in eerste aanleg met als standplaats Aruba. Zij is 
thans raadsheer bij de afdeling strafrecht van het Gerechtshof Den Haag. Daarvoor was zij 
lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en onder meer werkzaam in hoger 
beroepszaken in civiel recht en in strafrecht. 
Mevrouw Giebels-Wannyn (1976) begint per 1 augustus 2018 als rechter civiele rechtspraak 
hoger beroep in combinatie met strafrechtspraak hoger beroep met als standplaats 
Curaçao. Zij is in 2003 begonnen als gerechtssecretaris bij het Gemeenschappelijk Hof en 
heeft sindsdien als rechter in opleiding in verschillende rechtsgebieden in het Gerecht in 
eerste aanleg van Curaçao en in het Hof ervaring opgedaan. Zij was rechter-plaatsvervanger 
van het Hof en heeft gewerkt bij de rechtbank Rotterdam, zittingsplaats Dordrecht. 
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(Bron: Rijksoverheid.nl) 
 
6/3/2018 Instabiele situatie Venezuela negatief voor veiligheid regio 
De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) vindt dat de instabiele situatie in 
Venezuela een negatief effect heeft op de regionale veiligheidssituatie. Deze heeft hiermee 
mogelijk ook gevolgen voor de stabiliteit op Aruba, Bonaire en Curaçao. 
De AIVD schrijft dit in zijn jaarverslag 2017 dat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. ,,De grenzen 
van ons koninkrijk reiken tot aan de overkant van de Atlantische Oceaan. De eilanden Sint 
Eustatius, Saba en Bonaire zijn bijzondere Nederlandse gemeenten. Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten zijn autonome landen binnen ons koninkrijk. De territoriale integriteit van 
Nederland reikt daarmee tot in Latijns-Amerika”, aldus het jaarverslag. 
Door de combinatie van een politieke en een sociaaleconomische crisis is de situatie in 
Venezuela zorgelijk te noemen, meent de AIVD. “Het regime is een autocratische weg 
ingeslagen. Daarbij is sprake van gebrek aan respect voor politieke en humanitaire rechten. 
Venezuela raakt internationaal steeds geïsoleerder.” 
De Verenigde Staten en Canada hebben persoonsgerichte sancties afgekondigd tegen 
Venezolaanse functionarissen die zich schuldig maken aan ondermijning van de democratie 
en aan mensenrechtenschendingen. Ook de Europese Unie heeft een 
sanctiepakket aangenomen. Inmiddels hebben honderdduizenden Venezolanen het land 
verlaten. De verwachting is dat de negatieve trends voor Venezuela ook in 2018 zullen 
aanhouden, aldus de AIVD. 
 
15/3/18 Aanwijzing Aruba dreigt  
De regering van Aruba krijgt tot 30 april de tijd om een begroting te presenteren die voldoet 
aan de adviezen van het College Aruba financieel toezicht (CAft). Zo niet dan volgt er een 
aanwijzing, zo zal de Rijksministerraad (RMR) morgen (vrijdag) besluiten, op voorspraak van 
staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
Knops benadrukt in een brief aan de RMR dat Aruba 2017 heeft afgesloten met een 
financieringstekort van 3,1%. Dat is 2,6% hoger dan de eerder met Nederland 
overeengekomen norm. Knops schrijft dat de ontwerpbegroting voor 2018 een tekort van 
3,9% laat zien, zonder dat rekening is gehouden met de verplichting om het tekort van 2017 
dit jaar te compenseren. De schuldquote dreigt daardoor in de loop van 2018 op te lopen 
tot 91%. 
Het CAft adviseert de RMR om van de Arubaanse regering te eisen maatregelen te nemen 
die er toe leiden dat het tekort over 2018 onder dat van 2017 blijft.  
Knops gaat er vooralsnog van uit dat het zo ver niet hoeft te komen. ,,Wij zijn goed in 
gesprek. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. De politici, zowel van de coalitie 
als de oppositie, zullen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Het heeft 
weinig zin te gaan jij-bakken wie er verantwoordelijk is voor de situatie. Men moet 
vooruitkijken en de juiste maatregelen nemen. Dat zullen ongetwijfeld pijnlijke maatregelen 
zijn. In Nederland hebben we ook ervaring met financiële crises. Je kunt dan maar een ding 
doen en dat is scherpe keuzes maken. Je moet niet om de problemen heen wandelen, maar 
ze aanpakken. Als er niet wordt ingegrepen wordt het in de toekomst alleen maar moeilijker 
ze op te lossen.” 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
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15/3/2018 VVD wil niet dat Venezolanen doorreizen naar Nederland 
De VVD wil dat de Nederlandse regering stappen onderneemt om te verhinderen dat op 
Curaçao en Aruba verblijvende Venezolanen kunnen doorreizen naar Nederland. Dat blijkt 
uit schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid André Bosman aan staatssecretaris 
Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De parlementariër wil onder 
meer weten of de regeringen van Curaçao en/of Aruba Nederland al officieel hebben 
gevraagd om financiële en operationele ondersteuning bij de opvang van gevluchte 
Venezolanen. 
Bosman wil weten of het klopt dat Aruba de opvang nog steeds niet op orde heeft, ondanks 
het feit dat de regering er naar eigen zeggen al sinds 2006 mee bezig is. “Deelt u de indruk 
dat het ontbreken van een locatie niet zozeer te maken heeft met de mate van financiële 
ondersteuning, als wel met trage besluitvorming en politieke onwil?” 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
16/3/2018 Gevolmachtigde Minister Besaril verbaasd over uitspraak Knops 
De Arubaanse regering is boos op staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. De bewindsman verklaarde na afloop van de Rijksministerraad dat de 
financiële problemen van de Arubaanse overheid ‘heel groot’ zijn. De Gevolmachtigde 
Minister van Aruba, Guillfred Besaril, is verbaasd over die uitspraak. ,,Aruba heeft sinds vier 
maanden een nieuwe regering die een enorme financiële chaos heeft aangetroffen. De 
nieuwe regering werd geconfronteerd met de realiteit dat de voormalige regering met 
cijfers manipuleerde, ondanks het financieel toezicht vanuit Nederland.” 
Minister Besaril: “De nieuwe minister-president van Aruba, Evelyn Wever-Croes, heeft 
direct na haar aantreden het Koninkrijk geïnformeerd over de omvang van het werkelijk 
probleem: een schuld die in acht jaar Kabinet Mike Eman is verhoogd van 42% naar 90%. De 
regering van Aruba is meteen aan de slag gegaan, heeft om meer tijd gevraagd en heeft 
afgesproken met de Rijksministerraad dat er uiterlijk 30 april een goedgekeurde begroting 
2018 zal liggen. Daar houden wij ons aan en alles loopt volgens planning.”  
Aruba heeft volgens hem voor het eerst in de geschiedenis een positief bericht ontvangen 
van het toezichtsorgaan College Aruba financieel toezicht (CAft). “Waar de plannen van de 
voormalige regering niet realistisch waren, is het CAft nu van mening dat de plannen van 
het kabinet Wever-Croes wel realistisch zijn. De voormalige regering heeft niet eenmaal, 
maar wel driemaal de wet overtreden waardoor een aanwijzing kon worden gegeven. De 
begroting 2018 was niet tijdig ingediend, het tekort over 2017 zes maal hoger dan wettelijk 
toegestaan en het tekort voor 2018 welke door het Kabinet Mike Eman werd gecreëerd is 
twaalf maal hoger dan wettelijk toegestaan. Reden te over voor een aanwijzing en toch 
heeft de Rijksministerraad toen niet gedreigd met een aanwijzing.” 
De aankondiging van Knops dat Aruba een aanwijzing wacht als de regering niet voor 30 
april een begroting presenteert die aan de normen van het CAft voldoet, heeft de huidige 
regering verrast omdat de onderhandelingen met Nederland nog gaande zijn, aldus Besaril. 
,,Wij kennen de financiële uitdagingen en het neemt moed en visie om deze te overwinnen. 
Wij hebben een verantwoordelijk pad opgesteld zodat wij er sterker uit komen. Wij blijven 
ons daarop concentreren omdat voor ons in Aruba de mens centraal staat en de mens 
verdient dat de financiële problemen worden opgelost.” 
Aruba werkt niet alleen aan het aanpakken van de financiële problemen, de uitdaging is veel 
groter, aldus de Gevolmachtigde Minister. “Wij werken aan de transformatie van slecht 
bestuur naar deugdelijk bestuur. We moeten voorkomen dat de slechte voorbeelden van 
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voormalige ministers die van corruptie verdacht worden zich herhalen. Integriteit is voor het 
Kabinet Wever-Croes een speerpunt van zijn beleid.”  
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
18/3/2018 Nederland springt niet bij in kosten opvang Venezolanen 
 
Nederland is niet van plan Curaçao en Aruba bij te staan in het dragen van de kosten voor 
de opvang van Venezolanen. In regeringskringen in Oranjestad en Willemstad gaan 
stemmen op om ‘Den Haag’ te vragen aan die kosten bij te dragen. De beide landen houden 
rekening met een groeiende vluchtelingenstroom als de situatie in Venezuela niet snel 
verbetert. 
Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) beaamt dat de 
situatie kan verergeren. “Wij willen Curaçao en Aruba helpen. Dat hebben wij bevestigd. Wij 
laten de eilanden niet alleen. Dat wil niet zeggen dat wij als Nederland voor alles de 
portemonnee trekken, want dat geld hebben wij niet op de begroting staan”. 
Hij benadrukt – net als minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer – dat 
migratiebeleid een landsaangelegenheid is. De suggestie van de Arubaanse regering 
Venezolanen door te sturen naar Nederland lijkt kansloos.  
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
19/3/2018 Versterking economische koninkrijksbetrekkingen  
Ondernemers in de Caraïbische delen van het Koninkrijk kunnen voortaan gebruikmaken 
van de diensten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO heeft op 
haar website (RVO.nl) een aparte informatiepagina geopend: ‘Zakendoen voor bedrijven uit 
de Caribische delen van het Koninkrijk’. 
Om de buitenlandse economische betrekkingen van het hele Koninkrijk te versterken zijn 
verschillende instrumenten voor handels- en investeringsbevordering van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken beschikbaar gesteld voor ondernemers op Curaçao, Aruba, Sint Maarten 
en Caribisch Nederland.  
De dienstverlening en (subsidie)regelingen zijn van toepassing op handels- en 
investeringsbevordering in landen buiten het Koninkrijk. Ze worden in samenwerking met 
lokale partners aangeboden onder dezelfde voorwaarden als aan Nederlandse bedrijven. 
Met de kennis en contacten van de samenwerkingspartners in de Caribische delen van het 
Koninkrijk bundelen we de economische kracht en diversiteit, aldus de RVO. De Rijksdienst 
is onderdeel van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat.  
 
19/3/2018 Arubaanse minister op bezoek bij staatssecretaris Knops 
Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangt 
deze week enkele Arubaanse bewindspersonen. Dinsdag krijgt hij minister Glenbert Croes 
van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid op bezoek en vrijdag minister Andin Bikker van Justitie, 
Veiligheid en Integratie.  
Minister Xiomara Ruiz-Maduro van Financiën is deze week ook in Den Haag Zij komt voor 
overleg over de maatregelen die de Arubaanse regering wil nemen om de begroting voor 
2018 aan de normen van het College Aruba financieel toezicht te laten voldoen.  
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
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19/3/2018 Nederland waarschuwt voor buitenlandse inmenging 
Nederland heeft de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten gewaarschuwd alert te 
zijn op heimelijke inmenging door buitenlandse investeerders die via overnames van 
bedrijven politieke invloed op de eilanden willen krijgen.  
Dit blijkt uit de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie die koninkrijksminister 
Stef Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. “Ongewenste 
inmenging in en ongewenste overnames van vitale processen, zoals telecom, energie en 
havens, door buitenlandse investeerders kunnen de nationale veiligheid en openbare orde 
schaden. Dit gebeurt als zij de continuïteit van vitale processen bedreigen, leiden tot 
strategische afhankelijkheid of de integriteit van (geheime) informatie aantasten.” 
Het onderscheid tussen economie en politiek is de afgelopen jaren vervaagd. ,,Economische 
instrumenten worden vaker ingezet voor politieke beïnvloeding. Deze inzet betreft 
nadrukkelijk ook de vitale onderdelen van de Caribische gebiedsdelen. Vanwege hun 
geringe omvang zijn zij relatief kwetsbaar voor regionale instabiliteit, ongewenste 
buitenlandse overnames en handelsverstoringen.”  
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
19/3/2018 Venezolaanse crisis kan leiden tot Caribische onrust  
De huidige crisis in Venezuela, het grootste buurland van het Koninkrijk, kan leiden tot 
onrust in de Caribische Koninkrijksdelen, waarschuwt de Nederlandse regering in de 
vandaag gepubliceerde Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie (GBVS).  
In het document ‘Wereldwijd voor een veilig Nederland’ krijgen de risico’s, die de situatie in 
Venezuela voor Curaçao, Aruba en Bonaire met zich meebrengt, prominent aandacht. ‘De 
verslechterde humanitaire en economische situatie – met potentieel risico op significante 
migratiestromen – heeft direct gevolgen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. De crisis 
in Venezuela kan het land nog aantrekkelijker maken voor criminele en andere subversieve 
netwerken.’ 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
21/3/2018 Sterkte krijgsmacht onder druk  
Personeelstekorten bij Defensie kunnen er toe leiden dat de sterkte van de 
krijgsmachtonderdelen op Curaçao, Aruba en Sint Maarten onder druk komt te staan. 
Dinsdag werd bekend dat in het eerste kwartaal van dit jaar 73 mariniers zijn vertrokken, 
drie keer zo veel als in voorgaande jaren. 
Voorzitter Jean Debie van de vakbond voor defensiepersoneel VBM waarschuwt voor de 
gevolgen van de groeiende uitstroom voor de operationele slagkracht van de krijgsmacht. 
,,Als de uitstroom in dit tempo doorgaat, krijgen ook de eenheden in de West te maken met 
bezettingsproblemen. Op dit moment is dit nog niet aan de orde omdat de manschappen 
voor drie jaar worden uitgezonden.”  
Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie laat onderzoek doen naar de oorzaken van de 
grote uitstroom van vooral middenkader. 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
24/3/2018 CAft: Aruba moet forser ingrijpen in overheidsfinanciën 
Het Kabinet Wever-Croes zal forser moeten ingrijpen in de overheidsfinanciën dan het zich 
heeft voorgenomen. De (tijdelijke) verhoging van de BBO, de health tax (BAZV) en accijnzen 
op benzine leveren te weinig op om een aanwijzing van de Rijksministerraad af te wenden. 



 6 

Dat kan worden opgemaakt uit het advies dat het College Aruba financieel toezicht aan de 
regering heeft uitgebracht. De aangekondigde maatregelen om het aanvankelijk begrote 
tekort van 5,5% terug te dringen naar onder de 3,1% zijn ontoereikend. Dat komt mede 
doordat het kabinet er vooralsnog niet in slaagt de uitgaven te verlagen. Ondanks de 
aankondiging fors te snijden in de overheidskosten stijgen die dit jaar met circa 2,5%. 
Het CAft is voor de komende jaren niet gerust op de overheidsfinanciën. Het 
ombuigingsplan van Wever-Croes voorziet er in dat pas in 2021 een bescheiden 
begrotingsoverschot wordt bereikt, vier jaar later dan is afgesproken. Dat moet eerder, 
vindt het College. Het zet tevens vraagtekens bij de haalbaarheid. Het kabinet wil immers 
ook het minimumloon verhogen, de loon- en inkomstenbelasting verlagen, 
gepensioneerden vrijstellen van belasting en de lagere inkomens compenseren voor de 
lastenverzwaringen. In het financieel economisch memorandum waarin de regering vooruit 
kijkt tot 2021 wordt daarvoor echter geen dekking aangegeven.  
Het kabinet staat ook voor de opgave om de stijgende lasten van investeringen in de 
infrastructuur die via public-private partnerships zijn gedaan te dragen. Die lopen op van dit 
jaar 38 miljoen naar 65 miljoen in 2020.  
Het advies van het CAft geeft inzicht in de lastenverzwaringen waarmee burgers en 
bedrijven per 1 juli te maken krijgen. Aan BBO gaan zij op jaarbasis 103 miljoen gulden meer 
bijdragen en aan de BAZV nog eens 68 miljoen. De stijging van de accijnzen op benzine 
levert 10 miljoen op. Dankzij deze extra inkomsten daalt het verwachte begrotingstekort 
naar 3,9%. Om aan een aanwijzing te ontkomen mag het gat niet groter dan 3% zijn. Het 
kabinet heeft tot 30 april de tijd om daaraan te voldoen. 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
29/3/2018 Verschil van mening over afspraken rechtshandhaving 
Curaçao, Aruba en Sint Maarten verschillen met Nederland van mening over enkele 
essentiële aanbevelingen om afspraken over de rechtshandhaving aan te passen. De 
standpunten liggen ‘ver uiteen’, blijkt uit een brief die minister Ferdinand Grapperhaus van 
Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 
De meest cruciale controverse betreft het feit dat de landen niet het recht hebben de 
rijkswetten eenzijdig op te zeggen. Curaçao en Sint Maarten staan op eenzijdig opzegrecht 
omdat de wetten zaken raken die de autonomie van de landen betreffen. ‘Voor Nederland 
bestaat er geen twijfel dat deze wetten slechts in onderlinge overeenstemming beëindigd 
kunnen worden. De justitiële rijkswetten zijn immers tot stand gekomen via consensus. Dat 
brengt met zich mee dat een eventuele beëindiging van de wetten via consensus zal dienen 
te geschieden.’ Afgesproken is dat Curaçao en Sint Maarten het onderwerp in de 
Rijksministerraad ter sprake zullen brengen.  
Ook over de uitbreiding van de taken en de aansturing van het Recherche 
Samenwerkingsteam (RST) staan de Nederland en de Caribische landen lijnrecht tegenover 
elkaar. De landen hebben voorts geen gezamenlijk standpunt kunnen formuleren over de 
handhaving van een gezamenlijke procureur-generaal (PG) voor Curaçao, Sint Maarten en 
Caribisch Nederland.  
Curaçao en Sint Maarten streven als autonome landen binnen het Koninkrijk naar een eigen 
PG – zoals Aruba die ook heeft – en zien dit als een principieel vraagstuk: bij een autonoom 
land met een autonoom justitieel beleid hoort ook een eigen PG die slechts verantwoording 
verschuldigd is aan de lokale minister van Justitie, vinden Curaçao en Sint Maarten. 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
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29/3/2018 Duidelijkheid gewenst over invoering geschillenregeling  
De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties verlangt duidelijkheid over de 
behandeling van het wetsvoorstel voor de invoering van een geschillenregeling voor het 
Koninkrijk.  
De commissie heeft staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties verzocht om voor 10 april te laten weten wanneer hij het wetsontwerp 
voor behandeling aan de Tweede Kamer en de parlementen van Curaçao, Aruba en Sint 
Maarten aanbiedt.  
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
30/3/2018 Stef Blok: ‘Eervol om ook voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten minister BZ te 
zijn’ 
‘Wij hebben een bijzondere staatkundige constructie binnen ons Koninkrijk. Mijn 
collegaministers in Latijns-Amerika en de Cariben zijn hiervan goed op de hoogte. In onze 
internationale contacten gaan we uit van één buitenlands- en defensiebeleid. Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten kunnen daarbij uiteraard ook hun eigen internationale contacten 
onderhouden. In Nederland werk ik nauw samen met minister-president Rutte bij bilaterale 
contacten met andere landen. Dit is niet anders met de Caribische landen van het 
Koninkrijk. In de VN of tijdens bilaterale gesprekken met landen uit de regio voer ik samen 
met de ministers-presidenten van Aruba, Curaçao en/of Sint Maarten het woord. En als ze 
er niet bij kunnen zijn, dan zorg ik dat ik hun belangen verwoord of hun boodschappen 
meeneem.’  
Dit zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in een interview met René Zwart van 
Arubanieuws.Nu. De nieuwe minister wilde zo snel mogelijk kennismaken met de 
regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Na zijn aantreden had hij direct al 
telefonisch contact, maar persoonlijk contact gaat boven alles, vindt hij. De minister noemt 
het een eer om ook voor deze drie landen van het Koninkrijk minister van Buitenlandse 
Zaken te zijn. 
Met alle problemen in buurland Venezuela, waaronder de grensblokkade, is er veel te 
bespreken, aldus Blok. ‘Ik heb daarom ook telefonisch contact gehad met mijn 
Venezolaanse collega zodat we het daar komende week in onze gesprekken ook over 
kunnen hebben’. Na afloop van het bezoek aan de landen vliegt hij door naar Colombia.  
Blok benadrukt het feit dat het Koninkrijk vier minister-presidenten heeft. ‘Dat betekent dat 
we vier keer op hoog niveau binnen kunnen komen en internationale contacten kunnen 
aangaan. Juist vanwege deze unieke positie konden minister-president Rutte en oud-
minister-president Mike Eman van Aruba in 2016 aanwezig zijn bij de Summit of the 
Americas in Panama, waar Castro en Obama elkaar voor het eerst de hand schudden. Het 
Koninkrijk, Europees én Caribisch, geeft ons ook een ‘unique selling point’ in de regio. De 
ministers-presidenten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben afgelopen jaren het 
Koninkrijk vertegenwoordigd bij inauguraties, de Organisatie van Amerikaanse Staten, 
CARICOM en in de VN.” 
Hij noemt de politieke, economische en humanitaire situatie in Venezuela ‘heel erg 
zorgelijk’. De inmiddels bijna drie maanden durende grensblokkade, eenzijdig door 
Venezuela afgekondigd, betreurt hij ten zeerste. “Wij zijn nog altijd bereid om invulling te 
geven aan het conceptakkoord dat op 12 januari overeen werd gekomen, maar we wachten 
op ondertekening door de Venezolanen. Zodra dat akkoord is ondertekend en de grenzen 
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weer open zijn, kunnen wij invulling geven aan de gemaakte afspraken in het akkoord. Maar 
we houden serieus rekening met een langdurige sluiting van de grens en proberen de 
negatieve gevolgen die de landen daarvan ondervinden zoveel mogelijk te beperken. Zo 
worden bijvoorbeeld de ambassades in de regio ingezet om te helpen met het vinden van 
alternatieve handelsstromen voor groente en fruit. Natuurlijk blijft de inzet van het 
Koninkrijk tegelijkertijd een normalisering van de situatie en dus het heropenen van de 
grenzen. Overigens, de territoriale integriteit is niet in het geding. Er spelen geen territoriale 
disputen tussen het Koninkrijk en Venezuela.” 
 

*  *  *  * 
 
Op onze website treft u meer informatie aan: www.genootschapnederlandaruba.nl.  
 

http://www.genootschapnederlandaruba.nl/

