
Door René Zwart
Den Haag - De
Tweede Kamer legt
zich niet zomaar neer
bij de lening van 60
miljoen gulden die
Nederland vorig jaar
aan Curaçao heeft ver-
strekt.

Fracties voelen zich ge-
passeerd door minister
Ronald Plasterk (PvdA)
van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.
Hem wordt verweten de
Kamer niet correct te heb-
ben geïnformeerd dat
Nederland zo kort na de
schuldsanering (1,7 mil-
jard euro) al weer tiental-
len miljoenen naar Wil-
lemstad heeft overge-
maakt.

Dat blijkt uit de schrifte-
lijke vragenronde vooraf-
gaand aan de mondelinge
behandeling op 12 juni
van het Jaarverslag en de
Slotwet Koninkrijksrela-
ties 2013.

,,Waarom wordt dit nu
pas gemeld terwijl het
boekjaar al is afgesloten?
Daardoor wordt de Kamer
achteraf om goedkeuring
gevraagd voor een reeds
verstrekte lening”, wil de
Kamercommissie voor Ko-
ninkrijksrelaties van de
bewindsman weten.

In de vraagstelling van
de partijen klinkt behoor-
lijk wat irritatie door over
de wijze waarop Plasterk
over de lening met de Ka-
mer heeft gecommuni-
ceerd of beter gezegd dat
juist niet heeft gedaan:
,,Wat vindt u de waarde
van het achteraf vragen
van goedkeuring?”

De commissie vraagt
zich verder af of de mi-
nister met zijn handelwij-
ze het budgetrecht van en
de parlementaire controle
door de Kamer heeft
ondermijnd. De Neder-
landse regering heeft met
de lening ingestemd om-
dat het College financieel
toezicht (Cft) er positief
over heeft geadviseerd. 

Volgens Plasterk is
Nederland daarom - op
grond van de Rijkswet fi-
nancieel toezicht - ver-

plicht de lening te ver-
strekken. ,,Kunt u uitleg-
gen hoe de parlementaire
budgettaire controle op 
deze begrotingsuitgave
plaatsvindt, daar waar al-
leen het Cft toetst”, aldus
de commissie.

Het toekennen van de
lening van 60 miljoen gul-
den aan Curaçao heeft ge-
leid tot een forse over-
schrijding van de begro-
ting voor Koninkrijks-
relaties van in totaal 25,1
miljoen euro. Die wordt in

de toelichting bij de Slot-
wet door het ministerie
van BZK als volgt ver-
klaard: ,,De meeruitgaven
en de meer aangegane ver-
plichtingen betreft de in-
schrijving van Nederland
op de uitgegeven lening
(30 jaar) van Curaçao van
60 miljoen gulden.” Op
de vraag van deze krant
hoe een lening kan leiden
tot meeruitgaven - er staat
immers een even hoge
vordering tegenover -
heeft BZK nog niet kun-

nen beantwoorden.De 60
miljoen is volgens het de-
partement door de Curaça-
ose regering gebruikt ten
behoeve van ‘investerin-
gen in het wegennet en de
sociaaleconomische en
educatieve infrastructuur’.
Inmiddels ligt er een nieu-
we leningaanvraag voor
250 miljoen (voor het
nieuwe ziekenhuis) en
zullen er voor het einde
van het jaar nog meer vol-
gen.

Plasterk zal de vragen

(schriftelijk) beantwoor-
den voordat de Kamer-
commissie op 12 juni met
de bewindsman het debat
aangaat over het Jaarver-
slag en de Slotwet Konink-
rijksrelaties 2013.

In de Kamer groeit de
weerstand om Curaçao (en
Sint Maarten) toe te staan
zich nog geen vier jaar na
de schuldsanering op-
nieuw diep in de schulden
te steken. Daarbij wordt
ook kritisch gekeken naar
het Cft dat in de ogen van
VVD, SP en PVV veel te
lankmoedig optreedt.

‘Democratie 
wordt bedreigd’

Zaterdag 31 mei 2014Jaargang 11 nr. 145 - NAf 1,50/$ 0,85 incl. OB

3 ‘OM liegt en 
rechter chanteert’ 5

Benzineprijs
verder omhoog 6

AD WIKÈNT

EXTRA!

Voor AD Wikènt van
deze week interview-
de Marianne van Exel
professor doctor
Herbert ‘Bob’ Pinedo,
oncoloog en winnaar
van vele prijzen en
onderscheidingen op
het gebied van onco-
logie. Vandaag zal hij
in Chigaco de David
A. Karnofsky
Memorial Award in
ontvangst nemen
voor zijn belangrijke
bijdrage aan kanker-
onderzoek. Verder in
de weekendbijlage
een artikel van
Nathasja Hartog over
de Gezondheids-
databank Curaçao.
Hartog schrijft over
het doel en functio-
neren van deze data-
bank, die onderdeel
uitmaakt van het
Volksgezondheid
Instituut Curaçao.
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Tweede Kamer voelt zich door Plasterk gepasseerd

Lions Dive jubileert

Het Lions Dive & Beach
Resort viert vandaag haar
25-jarig bestaan. Het hotel
bij Bapor Kibrá werd offi-
cieel op 28 mei 1989 ge-
opend. Directeur Will
Vogels heeft met zijn team
het Lions Dive sinds zijn
komst in 2004 weten uit
te breiden van 72 naar 137
units met daarin 172
slaapkamers; van 140 naar
ruim 400 bedden.

Vanavond wordt er een
feestje gevierd. Met spee-
ches en met de band
Tsunami op het strand.
Het feestje is van en voor
het hotel, maar eigenlijk
vooral ook van en voor het
eiland.           

FOTO LIONS DIVE & 
BEACH RESORT

Irritaties om lening

Man (29)
bij Porto
Marie 
verdronken 
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De 29-jarige
Sanjay Kumar, afkomstig
uit India maar al enige 
tijd wonend op Curaçao, 
is woensdagmiddag ver-
dronken bij Porto Marie.
Hij was met een groep stu-
denten aan het zwemmen.
Kumar was op de school
werkzaam als kok en be-
sloot die middag in zijn
eentje te gaan zwemmen.
Niet veel later werd hij
door mensen uit het water
gehaald en zij hebben ge-
probeerd de man te reani-
meren. Hij is met een am-
bulance naar het Sint Eli-
sabeth Hospitaal (Sehos)
gebracht, waar hij donder-
dagmiddag kwam te over-
lijden. Lions Dive kwart eeuw
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