
GroenLinks-Kamerlid Isabelle
Diks diende de motie in na de
behandeling van de Defensieno-
ta 2018 vorige week maandag.
In debat met minister van De-
fensie Ank Bijleveld stelde zij
dat Venezuela in ‘rap tempo’ de-
stabiliseert. ,,Dat vraagt om ro-
buuste verdediging van het Cari-
bisch deel van het Koninkrijk.
Om die verdediging te verstevi-
gen, kijken we naast onze eigen
marine-capaciteiten ook naar
kansen op samenwerking met
landen met een defensieverant-
woordelijkheid voor de Caribi-
sche eilanden, zoals Frankrijk
en Groot-Brittannië”, aldus het
Tweede Kamerlid namens haar
partij GroenLinks. ,,Is er al eens
nagedacht over een verdrag met
andere westerse landen met ge-
biedsdelen in de Cariben over
een gezamenlijke verdediging
van de eilanden?”, aldus het
Tweede Kamerlid namens haar
partij GroenLinks. 

In reactie daarop beaamde
Bijleveld dat het ministerie van
Defensie een Koninkrijksmi-
nisterie is. ,,We zijn ook verant-
woordelijk voor de verdediging
van de Caribische delen van het
Koninkrijk, van de landen en de
bijzondere gemeenten. Op dit

moment is er geen sprake van
een directe bedreiging van de
soevereiniteit of de territoriale
integriteit van het Koninkrijk.
Wij houden de ontwikkelingen
nauw in de gaten. We hebben
daarvoor goede contacten met
de landen in de regio. De contac-
ten met Venezuela zijn ook van
belang voor de veiligheid in de
regio. Daarom is het ook van be-
lang om de dialoog open te hou-
den. Daar is collega Blok ook
mee bezig. We bereiden ons wel

voor. Dat weet u voor een deel;
daar is vorige week ook over ge-
sproken. Heeft Defensie bijvoor-
beeld wel bedden op Aruba en
Curaçao, mochten er veel vluch-
telingen oversteken? Dat voor-
zien we op dit moment overi-
gens niet. We praten daar ook
over met andere landen. We 
zijn daarover in gesprek met
Frankrijk, want Saint Martin is
natuurlijk Frans. Maar dat is al-
weer 1.000 kilometer van Vene-
zuela. Het gaat vooral over Aru-

ba en Curaçao, en over Bonaire,
als je over deze kant praat. Daar-
over praten we met andere lan-
den in de regio, ook met de
Amerikanen, omdat het belang-
rijk is om met elkaar daarover te
spreken, ook in het kader van de
verdediging, voor het geval we
echt zouden moeten opschalen.
Dat wordt dus gedaan.”

Diks nam met dat antwoord
geen genoegen. ,,Het is natuur-
lijk goed dat er sprake is van een
dialoog met Venezuela. Geluk-
kig maar, zou ik haast zeggen.
Gelukkig is er ook geen on-
middellijke dreiging vanuit het
land. Maar als ik daar zou wo-
nen, zou ik het wel vrij zacht vin-
den als de minister van Defensie
van het land dat mij zou moeten
beschermen, zegt: we zijn in ge-
sprek; we praten af en toe eens
wat met de Verenigde Staten en
met Frankrijk en het komt wel
goed. Ik parafraseer het natuur-
lijk een beetje, maar ik vind dat
persoonlijk wel een beetje dun.
Zou het daarom niet interessan-
ter zijn om met westerse partij-
en die daar belangen hebben -
Frankrijk, Groot-Brittannië en
de Verenigde Staten - te bekij-
ken of u tot een soort verdrag
kunt komen over wederzijdse
verdediging?”

Bijleveld gaf daarop niet thuis
en wees op alle gesprekken die
al over dit onderwerp gevoerd
zijn. ,,Ik kan er veel meer over
zeggen, maar dat hoeft en mag
eigenlijk niet van de voorzitter.
Ik heb daar ook met de mi-
nisters-presidenten op Curaçao
en Aruba over gesproken. De
Koninkrijkstaak is niet voor niks
genoemd in deze Defensienota.
Het is voor het eerst dat in de
Defensienota naast de Grond-
wet ook het Statuut van het Ko-
ninkrijk wordt genoemd. Wij
verdedigen het Koninkrijk in
brede zin, ook daar. Daar heb-
ben we dus ook over gesproken.
Wij denken dat er niet echt ver-
dragsrechtelijke zaken nodig
zijn om uiteindelijk bijstand te
regelen of op te roepen. We kun-
nen daar bijvoorbeeld ook met
de Amerikanen in Navo-verband
opereren. Ik had uw vraag wel
gehoord, maar wij denken dus
niet dat er iets extra’s nodig is op
dit moment. Maar ik zal er nog

eens over nadenken of dat zo is.
Zo kijken wij er in ieder geval
naar.”

Maar aangezien het Navo-ver-
band niet geld voor de Antillen,
was GroenLinks-Kamerlid Diks
nog niet gerustgesteld. ,,U hebt
gelijk: het Navo-verband geldt
niet voor de Antillen. Maar het is
wel een grote Navo-partner en
we spreken in Navo-verband
heel vaak met de Amerikanen.
Ik zal dat nog eens goed bekij-
ken”, zegde Bijleveld vervolgens
toe. ,,Ik heb ook regulier contact
met de regeringen op de eilan-
den. Voor Bonaire zijn we na-
tuurlijk zelf verantwoordelijk,
want dat is een bijzondere ge-
meente binnen het Koninkrijk.”

Ondanks de toezegging dien-
de Diks vervolgens een motie in,
om de regering officieel te 
verzoeken onderzoek te doen
naar de mogelijkheden voor 
een gezamenlijke verdediging in
het Caribisch gebied. Dat lever-
de van collega-Kamerlid André
Bosman (VVD) de vraag op waar
Diks precies op doelt, aangezien
er binnen het Caribisch gebied
al veel wordt samengewerkt 
met de Amerikanen. Diks: ,,Het
punt is dat we min of meer voet-
stoots aannemen dat de Ameri-
kanen ons wel te hulp zullen ko-
men, stel dat Venezuela over-
steekt, om het zo te beschrijven.
Die verwachting heb ik zelf ook,
geloof ik. Maar nergens staat dat
de Amerikanen bijvoorbeeld dat
moeten doen. We verwachten
misschien dat Frankrijk ons zal
helpen of dat het Verenigd Ko-
ninkrijk ons zal helpen. Dat
kunnen we verwachten, maar
het staat nergens dat het moet.
Er is geen verdragstekst, geen
overeenkomst die feitelijk maakt
dat het ook moet gebeuren. Bo-
vendien hebben we momenteel
geen inzicht in waaruit die 
hulp dan zou moeten bestaan.
Ze kunnen wel inlichtingen ge-
ven in plaats van mensen stu-
ren, bijvoorbeeld. Het gaat mij
erom - volgens mij heeft de mi-
nister dat daarstraks ook aange-
geven - dat bekeken wordt wat
het zou kunnen zijn en of het al
voldoende is afgedekt. Ik heb de
indruk van niet.”
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WERKGELEGENHEID 

 

Het Advent Ziekenhuis is een organisatie die zorg biedt aan de gemeenschap in een omgeving  

die leidt naar fysieke, mentale en geestelijke genezing van de patiënt. Onze team van  

specialisten, verpleegkundigen, en andere afdelingen zijn zorgzaam in het aanbieden van mens-

lievend en holistische zorg aan onze patiënmten. Ter versterking van onze team, biedt het 

Advent Ziekenhuis de gelegenheid voor werk in verschillende velden. 

 

Enkele basis vereisten zijn: 

1. Leeftijd tussen 25 en 55 jaar 

2. Dienstvaardig met liefde voor zijn werk 

3. In het bezit zijn van een opleidingsdiploma 

 

Voor verdere informatie over di verschillende vacatures die wij hebben, gelieve in contact te 

treden met Mw. C. Isenia, tlf. 737-0611, tst. 118, of via email cisenia@adventh.org.  

 

‘Robuuste verdediging gevraagd’

GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks diende de motie in na de behandeling van de Defensienota 2018
vorige week maandag.

GroenLinks-Kamerlid Isabelle
Diks: ,,Als ik op de ABC-eilanden
zou wonen, zou ik het vrij zacht
vinden als de minister van De-
fensie zegt: we zijn in gesprek;
we praten af en toe eens wat
met de Verenigde Staten en met
Frankrijk en het komt wel goed.” 
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