
Van een onzer verslaggevers
Den Haag - De Nederland-
se regering is door de
Tweede Kamer verzocht
om een onderzoek te star-
ten naar de mogelijkheden
voor militaire verdediging
van het Caribisch gebied in
samenwerking met landen
als de VS, Frankrijk en
Groot-Brittannië. 

Dit gebeurde gisteren aan de
hand van een motie die was in-
gediend door GroenLinks-Ka-

merlid Isabelle Diks. Zij maakt
zich zorgen over de destabilise-
ring van Venezuela en de daar-
mee gepaard gaande politieke
onvoorspelbaarheid in het buur-
land van de eilanden Aruba, Bo-
naire en Curaçao.

,,De Nederlandse overzeese
gebiedsdelen vallen niet onder
het Navo-verdrag. Dat betekent
dat Nederland zelf verantwoor-
delijk is voor de beveiliging van
de eilanden. Zolang Venezuela
stabiel was, leek dat niet proble-

matisch. Nu Venezuela echter
steeds verder destabiliseert,
moeten we de veiligheid van de
eilanden eens goed onder de
loep nemen”, zo legt Diks desge-
vraagd uit aan deze krant.

Volgens het Kamerlid hebben
veel mensen de verwachting dat
de Verenigde Staten het Cari-
bisch gebied te hulp zal schieten
in geval van nood. Maar ook
Frankrijk en Groot-Brittannië
hebben in de West (voormalige)
koloniën en samenwerkingsver-

banden. ,,Iedereen kan verschil-
lende verwachtingen hebben,
maar Nederland heeft niets in
handen om deze hulp af te dwin-
gen. Bovendien is vooralsnog
niet duidelijk waar die eventuele
hulp uit zou bestaan.”

Het leek Dik daarom goed om
aan die onzekerheid een einde te
maken door minister van Defen-
sie Ank Bijleveld te vragen goed
uit te zoeken of een verregaande
vorm van geïntegreerde en geza-
menlijke verdediging van het
Caribisch gebied met andere
westerse mogendheden moge-
lijk en wenselijk is. En daarbij
ook te bekijken of samen met de
genoemde - of eventueel andere
- landen afgesproken kan wor-
den dat zij elkaar militair zullen

ondersteunen in geval van nood.
In de motie stelt Diks dat een
dergelijke gezamenlijke verdedi-
ging ook kosten kan besparen.
,,Voorlopig is er dus niets aan de
hand, maar ik heb altijd geleerd,
dat je het dak moet repareren als
het droog is en niet als het al re-
gent. Daarom deze motie uit
voorzorg”, zo verklaart Diks. Een
meerderheid van de fracties -
PvdA, GroenLinks, Denk,
50Plus, D66, de VVD, de SGP,
het CDA, de ChristenUnie, de
PVV en FvD - stemde voor. En-
kel SP en PvdD waren tegen. De-
fensieminister Bijleveld zal nu
moeten aangeven hoe zij hier
gehoor aan zal geven.

‘Robuuste verdediging
gevraagd’
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Curaçao

Advertentie

Reservation required at: 
Nautilus Tel. 435 5034
E: nautilus@curacaorenaissance.com

Above price includes service charge and tax and may be subject to change

Surprise activities and gifts

Time : 12:00 noon – 3:00pm

Location :  Nautilus  $45,-
Entertainment :     Gilmar Freites

50% off Kids under 12 - under 5 eats Free 

One Free
welcome drink
One Free
welcome drink

SUNDAY
JUNE 17TH 

DAD DESERVES THE
BEST FATHER’S DAY BRUNCH
DAD DESERVES THE
BEST FATHER’S DAY BRUNCH

Advertentie

Motie gezamenlijke verdediging

Holiday Beach Hotel weer 
afgesloten van stroom
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Veneto Holi-
day Beach Hotel and Casino is
gisteren door Aqualectra op-
nieuw afgesloten van stroom.
,,Door de klant is niet voldaan
aan de betalingsafspraken”, zo
meldt minister van Economi-
sche Ontwikkeling, Steven Mar-
tina (MAN), desgevraagd aan de-
ze krant.

Een telefoontje naar de front
desk leert dat het hotel daardoor
niet direct zonder elektriciteit
zit. Het hotel was erop berekend
dat ze mogelijk weer afgesloten
zouden worden van stroom en
had daarom twee generatoren
klaarstaan. Daardoor bleven de
deuren gisteren gewoon geo-
pend en zouden de gevolgen
voor de gasten beperkt zijn ge-

bleven. Hoelang Veneto dit kan
volhouden, is niet bekend.

Bijna twee weken geleden, op
donderdag 24 mei, werd het ho-
tel voor het eerst afgesloten van
stroom. ,,De eigenaar betaalde
een maand wel en dan weer
maanden niet, waardoor de
schuld maar bleef oplopen”, leg-
de minister Martina toen uit.
Het zou naar verluidt gaan om
een schuld van ruim 2 miljoen
gulden aan Aqualectra.

Vervolgens kreeg Veneto een
kleine week, tot woensdag 30
mei, de tijd om een betalings-
regeling te treffen met stroom-
en waterleverancier Aqualectra.
Maar of dat ook daadwerkelijk is
gebeurd, is niet gecommuni-
ceerd. Nu blijkt in elk geval op-
nieuw dat er niet is betaald.

Presentatie Rigobertusschool

Kamer bezorgd over veiligheid eilanden door destabilisatie Venezuela

Leerlingen van de Broeder Rigobertusschool presenteerden onlangs
hun kunsten op de leergebieden van koken en dienstverlening door
twee gerechten te bereiden en op te dienen. Op de foto een impres-
sie van de avonden waarbij de gerechten werden opgediend aan
ouders en genodigden.  FOTO BROEDER RIGOBERTUS SCHOOL
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