
Bedrijfsleven Aruba vraagt koningin in te grijpen 

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven op Aruba hebben koningin Beatrix 
in een brief gevraagd in te grijpen op het eiland vanwege ondeugdelijk 

bestuur van de huidige regering.... 

ANP 14 december 2006 

Ze zijn van mening dat de regering van premier Nel Oduber ernstig tekort schiet op het 

gebied van de openbare financiën. De brief is al verstuurd op 8 december, maar is nu pas 

via het dagblad Amigoe naar buiten gekomen. Organisaties als de Arubaanse Kamer van 

Koophandel, de Aruba Hotel & Tourism Association, Aruba Trade and Industry 

Association en de Aruba Financial Center Association willen dat Nederland ingrijpt in wat 

ze een ‘wanbeleid’ noemen. In de brief roepen de organisaties de vorstin op iets te doen 

aan ‘langdurige misstanden’. Als belangrijkste bewijs noemen ze hierbij dat sinds 1996 

geen goedgekeurde jaarrekening meer is afgegeven. Aruba heeft de laatste jaren te 

kampen met een grote staatsschuld, die inmiddels is opgelopen tot bijna 2 miljard 

Arubaanse gulden (ongeveer 800 miljoen euro). De regering heeft mede hierom 

voorgesteld per 1 januari 2007 een belasting op bedrijfsvoering (bbo) in te voeren. 

Hiertegen is veel maatschappelijk protest. Eerder deze week werd door diverse 

vakbonden opgeroepen tot een algemene staking. De brief van het Arubaanse 

bedrijfsleven is behalve aan koningin Beatrix ook gestuurd aan de Nederlandse minister 

van Koninkrijksrelaties, Atzo Nicolaï. Volgens de organisaties schiet het Arubaanse 

parlement tekort in haar controlerende taak ten opzichte van de regering. Aruba heeft 

sinds 1986 een status aparte binnen het Koninkrijk. 

 

Bikkelhard gesprek tussen vier Nederlandse fractieleiders en premier Eman 

HANS GOSLINGA − 18/11/96 

ORANJESTAD, ARUBA - De fractieleiders van de vier grote partijen hebben er geen vertrouwen in, 

dat de Arubaanse regering-Eman de crisis in de rechtsstaat oplost. VVD-leider Bolkestein vindt dat 

het koninkrijk het land onder curatele moet stellen, als de rechtshandhaving niet snel in orde wordt 

gebracht. Premier Eman verwerpt alle kritiek. 

De fractieleiders spraken afgelopen weekeinde meteen na aankomst in Oranjestad in besloten kring met 

de regering van Aruba. In dat volgens een woordvoerder 'bikkelharde' gesprek werd geen basis van 

vertrouwen gelegd. Wel wordt over twee weken in Den Haag verder gepraat. Eman voert dan 

besprekingen met premier Kok over de uitvoering van het rapport van de commissie-De Ruiter, dat 

oplossingen aanbeveelt voor de crisis in de rechtshandhaving. 

De vier fractieleiders vinden dat deze aanbevelingen integraal moeten worden uitgevoerd. Het kabinet-Kok 

moet nog een standpunt innemen. 



De sfeer is er na dit weekeinde niet beter op geworden. De Kamerleden stelden zaterdagavond in een 

debat op de universiteit van Oranjestad de verwevenheid tussen de regering-Eman en een van de 

machtige families op Aruba aan de kaak. Ook leverden zij kritiek op het gebrekkige functioneren van de 

democratie. 

Bolkestein vindt dat als er niet snel verbeteringen optreden de koninkrijksregering 'bijzonder hoger gezag' 

op Aruba moet instellen. Het statuut biedt die mogelijkheid van ondercuratelestelling als een 

koninkrijksland burgerlijke rechten niet verzekert en een ondeugdelijk bestuur voert. Volgens D66-

fractieleider Wolffensperger moet worden overwogen de rechtshandhaving onder gezag van het koninkrijk 

te brengen. 

De verwijten vlogen het weekeinde over en weer. Eman kritiseerde het 'liberale drugsbeleid' van Nederland 

en de 'groeiende intolerantie' jegens minderheden. Arubanen ondervinden daarvan de nadelige gevolgen. 

Hij beschuldigde Bolkestein ervan om electorale redenen op negatieve gevoelens in te spelen. Eman 

stelde Nederland verantwoordelijkheid voor het slechte imago van Aruba, dat het land economisch schade 

toebrengt. 

Deetman verwierp dit. Als er geruchten zijn over de mafia en witwassen van drugsgelden, moet Aruba zelf 

die geruchten ontzenuwen, bij voorbeeld door een onderzoek. 

Volgens Eman heeft de commissie-De Ruiter het blazoen van het land gezuiverd. Van Nederlandse kant 

werd erop gewezen, dat de commissie-De Ruiter slechts constateert niet zelf te kunnen vaststellen, of de 

georganiseerde misdaad op Aruba vaste voet heeft gekregen. Vanwege de beperkingen van haar 

opdracht, heeft zij dat niet onderzocht. 

Het staat vast dat procureur-generaal Zwinkels naar Nederland terugkeert. De fractieleiders eisen dat 

Aruba de tweehoofdige top van het politiekorps verwijdert. Volgens Eman kan dat alleen op basis van 

vrijwilligheid. - Zie ook het commentaar 

  



 

 

 


