
Heeft u vragen over dit rapport, kunt u ons gedurende 3 maanden na publicatie  
van dit rapport bereiken via dit mailadres: commissie.wijzen@gmail.com

©2018 | 107954 Bijlagen

N
A

B
IJ

H
E

ID
 O

F
 D

IS
T

A
N

T
IE

, E
E

N
 W

E
R

E
L

D
 V

A
N

 V
E

R
S

C
H

IL
Sin

t E
u

statiu
s, altijd

 al e
e

n
 stie

fkin
d

 g
e

w
e

e
st

B

Sint Eustatius, altijd al een stiefkind geweest

NABIJHEID OF DISTANTIE,
EEN WERELD VAN VERSCHIL

BIJLAGEN

107954_Bijlagen NL Cover.indd   A4 staand V 09-01-18   13:35



Sint Eustatius, altijd al een stiefkind geweest

NABIJHEID OF DISTANTIE,
EEN WERELD VAN VERSCHIL

BIJLAGEN

107954_Bijlagen NL.indd   1 09-01-18   13:34



107954_Bijlagen NL.indd   2 09-01-18   13:34



 Inhoud

1  Brief eilandsecretaris, 29 juni 2017 5

2  Brief Versant Resource Center, Hyden Gittens, 4 juli 2017 6

3  Brief Clyde I. van Putten, 19 juli 2017 7

4  E-mail Reuben Merkman, 18 juli 2017 8

5  Kerncijfers Sint Eustatius 10

6  Voortgangsrapportages van de Rijksvertegenwoordiger 12

7  Brief van 2 oktober 2017 van AT Lawyers, pagina 1 20

8  Brief 22 mei 2017, Rv/2017u/068 en brief 31 juli 2017, RV/2017pb/099 21

9  BC-besluit 31 januari 2017 26

10  Motie 111/17 ER, eilandsraad 9 mei 2017 27

11  Brief ongedateerd, maar verstuurd op 31 mei 2017 32

12  Agenda bestuurscollege, 27 juli 2017 en brief AT Lawyers, 25 juli 2017 34

13  Volmacht 22 februari 2017 en 11 mei 2017 40

14  Besluit 16 juni 2017, nr. 2017000984 44

15  Relaas minister van Economische Zaken, juni 2017 49

16  Brief sg EZ aan BC, ongedateerd en motie eilandsraad, 29 juni 2017 52

17  Motie eilandsraad, 29 juni 2017 56

18  E-mailwisseling gedeputeerde-ambtenaar en  

besluitenlijst BC-vergadering 30 juni 2017 ‘op stuk’ 57

19  Transcriptie Vigilante, 11 oktober 2017, Antilliaans Dagblad,  

14 oktober 2017 en Telegraaf, 13 oktober 2017 60

20  Brief Reuben Merkman aan minister van BZK, 13 oktober 2017 63

21  Antilliaans Dagblad, 16 oktober 2017 64

22  Antilliaans Dagblad, 18 oktober 2017 65

23  Memo from the Desk of Commissioners Derrick Simmons and Charles Woodley, 

17 oktober 2017 66

24  Artikel 7, lid 1 overeenkomst, anoniem gemaakt 67

25  Digital Guardian, 10 oktober 2017 77

26  Facebookoproepen 78

27  E-mail ondersteuner gezaghebber, anoniem gemaakt, 9 oktober 2017 82

28  Overeenkomst tussen gedeputeerden en dr. Corbin 83

29  Brief bestuurscollege, 4 januari 2017, ref. 0001/17 87

30  Brief bestuurscollege, 14 februari 2017, ref. 069/17 91

31  E-mail eilandsecretaris, 16 februari 2017 94

32  E-mail 8 april 2017 95

33  Brief 9 april 2017 96

34  Brief 17 april 2017 100

35  E-mail eilandsecretaris aan directeuren,  

diensthoofden en unitmanagers, 26 april 2017 103

36  Brief 12 mei 2017 104

37  Brief 5 juli 2017, 2017-0000318708 109

38  Brief 18 juli 2017, 069/17 111

39  Daily Herald, personeelsadvertenties – 22 november 2017 114

40  Brief namens openbaar lichaam Sint Eustatius, 20 december 2017 117 

41  Brief 12 mei 2017 – 478/GEZ 119

42  Brieven van 1 augustus 2017, 10 augustus 2017 (aan eilandsecretaris) en  

10 augustus 2017 (aan gedeputeerden) 122

43  UPC 04-12-2016/08-04-2017/18-05-2017,  

DP 03-05-2017/06-05-2017/08-05-2017/28-05-2017 125

44  E-mails 5 mei 2017 en 1 juni 2017 135

45  Brief van bestuurscollege, anoniem gemaakt 137

46  E-mail aan gedeputeerde, anoniem gemaakt 139

47  Verslag radio uitzending Coalitie PLP/Merkman,  

Ontwikkeling Eiland Secretaris, 1 augustus 2017 140

107954_Bijlagen NL.indd   3 09-01-18   13:34



48  Uitnodiging voor een Town Hall meeting op 5 september 2017;  

niet doorgegaan vanwege de orkaan Irma 144

49  Brief minister BZK aan voorzitter fractie PLP, 5 september 2017 145

50  Daily Herald, ‘Statia Government discusses nature protection of harbours’, 

4 september 2017 146

107954_Bijlagen NL.indd   4 09-01-18   13:34



Bijlagen - Nabijheid of distantie, een wereld van verschil5 / 148

Bijlage 1

107954_Bijlagen NL.indd   5 09-01-18   13:34



Bijlagen - Nabijheid of distantie, een wereld van verschil6 / 148

Bijlage 2

107954_Bijlagen NL.indd   6 09-01-18   13:34



Bijlagen - Nabijheid of distantie, een wereld van verschil7 / 148

Bijlage 3

107954_Bijlagen NL.indd   7 09-01-18   13:34



Bijlagen - Nabijheid of distantie, een wereld van verschil8 / 148

Van: Reuben Merkman <r.merkman@statiagov.com>
Datum: woensdag 30 aug. 2017 4:27 AM
Aan: Zwol, Richard van <Richard.Zwol@minbzk.nl>
Onderwerp: Fwd: Vriendelijk verzoek om medewerking

Dear Richard,

Congratulations with your promotion to the "Raad van Staten".  The following is a 
communique to the Commission of Wise Men.  As indicated to your person the 
Commission has no representation from Statia.  Therefore it is impossible for them within 
a couple days to get the vision of the people of Statia.   To facilitate this endeavour the 
Commission need to be augmented with a member from Statia.  I would kindly like to take 
the liberty to suggest that Mr Kenneth Lopes be added.   Mr Lopes has been involved in 
government for more than 50 years as government mediator on St. Maarten and has also 
been Acting Governor on Statia in the past.
Hoping to have informed you accordingly.

Reuben Merkman. 

---------- Forwarded message ----------
From: Reuben Merkman <r.merkman@statiagov.com>

Date: Tuesday, July 18, 2017
Subject: Vriendelijk verzoek om medewerking
To: Commissie van Wijzen <commissie.wijzen@gmail.com>

Beste Commissie,

Mijn verontschuldiging dat ik niet eerder heb gereagerd, maar ik ben recent terug op het
eiland (zaterdag) na 14 dagen en waar ik zat (Cuba) had ik gering of geen internet
mogelijkheden.
Gezien het feit dat deze commissie geen vertegenwoordiging van Statia tot haar leden telt,
kan zij nooit de zienswijze van de overheid noch de bevolking van Statia weergeven.  Ook
is het origenele doel en samenstelling van de Commissie van Wijzen door Onze minister
helemaal veranderd, dus moet ik helaas meedelen dat ik vanwege principiële
overwegingen de Commissie niet kan spreken.   Afspraak is afspraak!!!!!!!!!!!
Vanuit mijn optiek bekeken is er één doel/missie weggelegd voor de Commissie van
Wijzen; het normaliseren van het relatie tussen BZK/ Onze Minister en hoe gaan we
verder.  De Commissie behoort onafhankelijk te fungeren en als zij niet alles op alles doen
om dit te realiseren zal dit een groot gemiste kans zijn. 

Hopende u naar behoren te hebben geinformeerd,

Verblijf ik,

Reuben E. Merkman.
Eilandsraad Lid.

Ps.   Rest, non verba!

2017-07-05 12:03 GMT-04:00 Commissie van Wijzen <commissie.wijzen@gmail.com>:

Bijlage 4
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Geachte voorzitter van het bestuurscollege, 

Naar aanleiding van uw brief van 20 juni 2017 sturen wij u bijgevoegde brief. Wij hopen 
u te mogen ontmoeten en spreken tijdens ons bezoek. 

Hoogachtend,

de Commissie van Wijzen Sint Eustatius
F. Refunjol
J. Franssen
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KERNCIJFERS SINT EUSTATIUS 
 
•  bevolking op 1 januari 
 

2014 2015 2016 
4.020 3.877 3.193 

 
het grote verschil tussen 2015 en 2016 valt te verklaren door de opschoning van het bevolkingsregister in 2015 
 
•  geboorteplaats bevolking op 01-01-2016 
 

Aruba 114 
Bonaire 4 
Curaçao 172 
Saba 8 
Sint Eustatius 1095 
Sint Maarten 363 
onbekend NA 46 
Nederland 204 
elders 1187 
 3193 

 
•  religie in % 
 

rooms-katholiek 23,8 
pinkstergemeente 4,4 
adventisten 16,8 
methodisten 21,4 
anglicaans 4,1 
anders 12,3 
geen 17,2 

 
 
•  tevredenheid met het leven/gelukkig voelen - 2013* 
 

tevreden 85%  gelukkig 85% 
ontevreden 5%  ongelukkig 6% 
niet-tevreden / 
niet-ontevreden 

10%  niet-gelukkig / 
niet-ongelukkig 

9% 

 
*bron: Omnibus Survey Caribbean Netherlands 2013 
 
 
•  GDP* in dollars 
 

2014 100 miljoen 
2015 104 miljoen 
2015 101 miljoen 

 

Bijlage 5
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*Gross Domestic Product 
 
 
•  inkomen per huishouden in 2014 is $ 26.900 
 
•  ouderdomspensioen in dollars* 

 2013 2014 2015 2016 
AOV 609 619 640 663 
partnertoeslag 417 424 439 454 
St. Eustatiustoeslag (2%) 12 12 13 41 

 
*bron SZW-unit 
 
•  toeslagen (per twee weken) in dollars* 

 2013 2014 2015 2016 
alleenstaand 94 95 98 102 
voor 1 kind 27 28 29 30 
voor 2e en 3e kind 14 14 15 15 
alleenwonend 23 23 24 25 
gehuwd/samenwonend 56 57 59 61 
invaliditeit 164 168 173 180 

 
*bron: SZW-unit 
 
•  In 2014 heeft 67,8% een baan. Van de werkende mannen heeft bijna 90% een volledige baan. 

Van de vrouwen werkt 65%. De jeugdwerkloosheid is in dat jaar 8,8%. 
 
•  De inflatie op Sint Eustatius loopt van 9,9% in 2011 en 5,3 in 2012 naar 2,3 in 2013 en 2,6% in 

2014 en uiteindelijk in 2015 naar – 1,0%. 
 
•  aantal aankomende passagiers op de luchthaven 

 
2012 23.200 waarvan toeristen 13.000 
2013 21.600 waarvan toeristen 11.200 
2014 21.200 waarvan toeristen 11.200 
2015 20.300 waarvan toeristen 10.800 
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Passages uit de verslagen van de Rijksvertegenwoordiger aan de minister van BZK 
 
Memo nr. 1 – 22 juni 2015 

11. De RV heeft 3 afzonderlijke gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters uit de eilandsraad, 
mevrouw Spanner van de DP, de heer Merkman van de UPC en de heer Van Putten van de 
PLP.  

12. Alleen de heer Van Putten geeft tijdens het gesprek aan geen enkele medewerking te 
verlenen aan de opdracht die de RV van de minister heeft ontvangen. Ook laat hij weten dat 
hij ‘zijn gedeputeerden’ opdracht heeft gegeven nergens aan mee te werken. De heer Van 
Putten gebruikt grote worden als koloniaal gedrag vanuit Nederland, Nederland is zelf geen 
haar beter, Nederland maakt misbruik van zijn machtspositie, beticht Nederland van een 
samenzweren tegen deze coalitie en de minister tast het autonome beslissingsrecht van het 
Statiaanse volk aan. Verder kondigt hij voor dezelfde avond een tv verklaring aan waar hij tot 
zijn volk zal spreken. Herhaalt in dit gesprek met de RV de woorden : “civil war” en “dat er 
bloed zal vloeien door de straten van Statia”. De RV ontraadt hem deze woorden te 
gebruiken tijdens zijn speech op de televisie.  

13. Op donderdagavond 18 juni geeft de heer Van Putten zijn speech. Hij geeft aan het land tot 
het uiterste te zullen verdedigen tegen de koloniale handelingen van Nederland, dat het BC 
bezwaar heeft aangetekend en dat er geen enkele medewerking zal worden verleend aan de 
opdracht die de RV heeft. Hoewel zijn speech, zoals verwacht, provocerend en onrust 
stokend van aard is, laat hij dreigementen als “civil war” en “er zal bloed vloeien door de 
straten” achterwege.  

 
Memo nr. 2 – 22 juni 2015 

5.  De RV arriveert op maandag 29 juni voor de bijeenkomst van de eerste Stuurgroep op Statia 
waarbij proces afspraken aan de orde zullen komen met het BC van Sint Eustatius. Het is 
tevens een toetsmoment of er bestuurlijk medewerking wordt verleend aan het ingeslagen 
traject. Aanwezig zijn Gezaghebber Berkel, eilandsecretaris Bartelds, RV, en twee ambtelijke 
ondersteuners uit RV Team. Beide Gedeputeerden, mevrouw Mckenzie-Tatem en de heer 
Zaandam zijn niet verschenen zonder opgaaf van reden.  

 
Memo nr. 3 – 22 juni 2015 

4.  Zoals bekend zijn de twee Gedeputeerden McKenzie en Zaandam niet verschenen (zie memo 
nr 2) bij de vergadering van de eerste vergadering van de Stuurgroep op 29 juni. Ze laten in 
de media en binnen de ambtelijke organisatie blijken zich nergens iets van aan te trekken, 
zich zeker niet door de RV te laten aanspreken en geen gehoor te zullen geven aan de 
aanwijzing van de Minister “ die moet eerst maar eens zijn aantijgingen gedaan door Van 
Zwol uitleggen en verklaren”.  

5.  Bezwaarschrift is door BC verstuurd en afhandeling ligt bij KR.  
6.  Ik heb op 30 juni een persoonlijk gesprek gevoerd met Gedeputeerde McKenzie. Ik heb haar 

nog eens geschetst hoe het zo ver is gekomen, welk voordeel zij er mee kan behalen om bij 
de start een stevige nieuwe basis te hebben en om een aantal bekende knelpunten nu eens 
echt aan te pakken. Ik denk niet dat het veel effect heeft gehad.  

7.  Ondertussen wordt de Eilandsecretaris, Koos Bartelds het werken bijna onmogelijk gemaakt. 
Ik krijg per dag verschillende mails met een hulpvraag, voorbeelden van initiatieven van 
Gedeputeerden waarin zij hem overrulen, buiten hem om de organisatie benaderen, 
afspraken maken en ook in het BC besluiten nemen, bevoegdheden bij hem weghalen en 
rechtsreeks aan hen laten rapporteren, hij wordt niet meer gegroet tijdens de vergadering 
van het BC etc. . Inmiddels beleggen de gedeputeerden buiten hem om een zogenaamde 
Town Hall bijeenkomst met het personeel.  

 
Memo nr. 4 – 27 augustus 2015 

Bijlage 6
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1.  In de zomermaanden hebben twee vergaderingen van de stuurgroep plaatsgevonden op St. 
Eustatius: één op 9 juli en één recent op 24 augustus via een videoconferentie (in verband 
met de storm Danny werd reizen naar Statia afgeraden).  
Gedeputeerden McKenzie-Tatum en Zaandam zijn bij beide vergaderingen weggebleven. In 
een brief aan U hebben ze te kennen gegeven niet mee te zullen werken aan het opstellen 
van een plan van aanpak zolang de bezwaarprocedure niet is afgehandeld.  
Tijdens het reces is van ons uit doorgewerkt aan het verzamelen en verwerken van de 
informatie in een concept Plan van Aanpak. 

4.  Inmiddels komt de dagelijkse besluitvorming in het BC klem te zitten en staan de 
werkverhoudingen tussen de twee gedeputeerden, de gezaghebber en de eilandsecretaris 
behoorlijk onder druk.  
Het werken is voor de eilandsecretaris, Koos Bartelds, onder deze omstandigheden bijna 
onmogelijk. De gedeputeerden negeren hem geheel, spreken niet meer met hem en sturen 
mails aan hem die een grens overschrijden. Ik krijg verschillende mails met een hulpvraag, 
voorbeelden van initiatieven van Gedeputeerden waarin zij hem overrulen, buiten hem om 
de organisatie benaderen, afspraken maken en ook in het BC besluiten nemen, 
bevoegdheden bij hem weghalen en rechtstreeks aan hen laten rapporteren, hij wordt niet 
meer gegroet tijdens de vergadering van het BC, etc. Een zeer zorgelijke situatie, niet in de 
laatste plaats voor zijn persoonlijk welbevinden.   

5.  De gezaghebber probeert nog wat tegengas te geven, maar voelt zich ook klem gezet en 
ondertekent zelfs besluiten waar hij het niet mee eens is omdat hij zegt zich hiertoe verplicht 
te voelen.  

7.  Vanuit deze zogenaamde Financiële Commissie worden op dit moment allerlei rekeningen 
naar o.a. NuStar en agentschappen gestuurd zodat er op papier nog inkomsten te 
verwachten zijn voor het Openbaar Lichaam waarmee ze de lopende begroting en een 
begrotingswijziging sluitend proberen te maken. Belangrijk signaal voor Cft om deze 
luchtballon door te prikken op het moment dat deze gekunstelde oplossing echt wordt 
voorgelegd aan het Cft.  

 
Memo nr. 5 – 9 december 2015 
5.  Ondertussen had de eilandsraad een motie aangenomen en een brief aan u verzonden 

waarin het vertrouwen in de Gezaghebber, de heer Berkel, werd opgezegd en U werd 
verzocht over te gaan tot ontslag van de Gezaghebber. Op 27 oktober 2015 heeft u per brief 
uw steun uitgesproken voor de Gezaghebber van St. Eustatius.  

7.  Ik heb mijn goedkeuring onthouden aan het besluit van het BC van het Openbaar Lichaam St. 
Eustatius (OLE) van 1 oktober 2015, inzake het verlenen van eervol ontslag aan de 
Eilandsecretaris (de heer Bartelds), wegens strijd met het recht. Gezien de ontstane 
‘verstoorde’ werkverhouding tussen het BC en de Eilandsecretaris heb ik aan het BC 
aangegeven dat ik nog steeds bereid ben tot nader overleg met het BC en eventuele 
bemiddeling om tot een minnelijke oplossing te komen. Inmiddels is er deze week een 
schikking tot stand gebracht waarbij beide partijen in overleg afscheid zullen nemen van 
elkaar.  

9.  Het Cft heeft verschillende malen uitstel verleend aan het OLE om een juiste 
begrotingswijziging, een goedgekeurde jaarrekening 2014 en een sluitende begroting 2016 in 
te dienen. Deze week is in een extra Eilandsraadvergadering een ingediend addendum 
goedgekeurd op een de voorliggende concept begroting 2016 die uiteindelijk door het BC van 
St. Eustatius is opgesteld. Bijna een half jaar later dan de deadline vereist. U zult deze 
begroting met een advies vanuit het Cft via het ministerie ontvangen. Ik heb met de 
voorzitter van het Cft de heer Bakker afgesproken dat wij onderling tot een goede onderlinge 
afstemming moeten komen om zowel het financiële als het bestuurlijke traject van het PvA in 
zijn geheel uit te laten voeren door het BC.  
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10. Twee weken geleden, 24 november jl., heeft u een brief ontvangen van het BC St. Eustatius 
waarin het BC bevestigt dat zij bereid zijn om in overleg met mij als Rijksvertegenwoordiger 
de implementatie van het PvA ter hand te willen nemen. Het ijs lijkt te zijn gebroken. Ik heb 
de betrokken Gedeputeerden en de Gezaghebber direct gebeld om hen te complimenteren 
met deze voor hen forse stap. Uitgesproken nu vooral vooruit te willen kijken en met elkaar 
snel aan de slag te gaan.  

 
Memo nr. 7 – 23 mei 2016 

1. De politiek bestuurlijke situatie op Sint Eustatius blijft zorgwekkend. De bestuurskracht van 
de twee Gedeputeerden van het eiland is meer dan zwak. 

2. Een ander belangrijk aandachtspunt is de relatie van het eilandbestuur met NuStar. NuStar 
(olie overslag) is sinds 30 jaar dé belangrijkste - economische pijler van het eiland.  
NuStar heeft een kort geding aangespannen om de Verordening Havengelden Sint Eustatius 
2015 onverbindend te verklaren. Het gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba heeft op 27 oktober 2015 een uitspraak gedaan in het kort geding. Daarin is geoordeeld 
dat de Havenverordening niet op de door de WolBES voorgeschreven wijze is gepubliceerd 
en daarmee niet verbindend is. NuStar is inmiddels een bodemprocedure gestart. 
Verschillende departementen vanuit Den Haag zijn hier al op aangeslagen en hebben op 
verzoek van mij als Rijksvertegenwoordiger een interdepartementale werkgroep ingesteld 
om zo met 1 mond te kunnen spreken. Ik wacht nog op het aanwijzen van 1 contactpersoon 
vanuit Den Haag die door het ministerie van IenM zou worden aangeleverd. 

3. Gezaghebber  Berkel is op 1 april jl. uitgezwaaid . Ik heb de heer Woodley als waarnemend 
Gezaghebber benoemd. Dat heeft wederom tot een bekoeling in de verhoudingen geleid en 
tot een zo nu en dan zeer ‘weigerachtige houding’ van Gedeputeerden. 

 
Memo nr. 8 – 21 september 2016 
Hierbij informeer ik U met memo nr. 8 over de recente bestuurlijke ontwikkelingen in Sint Eustatius. 
Ik doe dit vanuit het perspectief dat ik mij ernstig zorgen maak over de richting waarin het 
ontwikkeltraject van bestuurlijke verbeteringen op basis van het Plan van Aanpak en financieel 
beheer dat op 1 september 2015 aan u is aangeboden, zich ontwikkelt.  
De oorspronkelijk beoogde doelstellingen van het Plan van Aanpak en daarmee de beoogde 
verbeteringen lijken ernstig te stagneren. Tijdens het bezoek van uw collega, minister Kamp van 
Economische Zaken heeft ook hij de ernst van de situatie op het eiland nog eens onderstreept.  
Ik maak voor de helderheid een onderscheid tussen zaken die het Bestuurscollege direct betreffen en 
zaken waarvan de verantwoordelijkheid bij de Eilandsraad (leden) liggen en die specifiek de 
uitvoering van het Plan van Aanpak betreffen. 
 
Bestuurscollege  
1. Zoals in mijn vorige memo gemeld, is en blijft de politiek bestuurlijke situatie op Sint Eustatius 

zeer zorgwekkend. Het huidige Bestuurscollege bestaande uit de waarnemend Gezaghebber 
Woodly ( per 1 april aangesteld door mij), Gedeputeerde McKenzie-Tatem en Gedeputeerde de 
heer D. Simmons, ondersteund door een tijdelijke Eilandsecretaris de heer K. Kerkhoff 
functioneert onvoldoende en opereert meer dan zwak. Reguliere besluitvormingsprocessen 
worden niet gevolgd, Gedeputeerden tekenen stukken - vaak zonder ambtelijk advies - buiten 
vergaderingen van het Bestuurscollege om, afspraken worden niet nagekomen, beslissingen 
worden pas genomen nadat men overleg cq opdrachten vanuit de politieke leiders (de heer Van 
Putten) heeft ontvangen, geen goede voorbereiding van adviezen c.q. concept raadsbesluiten, 
regelmatig wordt het door u ingestelde Voorafgaand Toezicht genegeerd etc.  
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat ondanks diverse inspanningen om de 
bestuurskracht van het bestuurscollege te ondersteunen en te versterken, dit tot op heden niet 
of onvoldoende is verbeterd.  
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2. Nadat de positie van de Gezaghebber Berkel onhoudbaar was geworden (eerste termijn was 
verstreken en Eilandsraad adviseerde negatief over verlenging ) is deze per 1 april 2016 
opgevolgd door de waarnemend Gezaghebber de heer J. Woodley. De waarnemend 
Gezaghebber wordt in het BC min of meer genegeerd en weigert op zijn beurt soms zijn 
handtekening onder een besluit te plaatsen als de procedure echt niet is gevolgd. De 
waarnemend Gezaghebber staat echter alleen omdat de Gedeputeerden hebben getekend en de 
Eilandsecretaris blind hun instructies opvolgt, feitelijk die van de politiek leider van de coalitie uit 
de Eilandsraad.  

4. Uit andere informatie van de wnd. gezaghebber blijkt dat alle zaken van het BC eerst worden 
voorbesproken tussen de “leider” van de coalitie en de twee gedeputeerden. Van betrokkenheid, 
overleg, inspraak of meningsvorming door de wnd. gezaghebber tijdens een 
bestuurscollegevergadering is niet of nauwelijks sprake. In een recente kwestie (schorsing 
medewerker) werd zelfs van de Gezaghebber verwacht dat hij zonder kennis te kunnen nemen 
van de inhoud zijn handtekening zou zetten onder een besluit buiten de BC agenda/vergadering 
om. Dit heeft de wnd. gezaghebber geweigerd.  

5. De samenwerking tussen mij als Rijksvertegenwoordiger en de twee Gedeputeerden van Sint 
Eustatius verloopt nog immer zeer moeizaam. Dit wreekt zich niet alleen in de vorderingen bij de 
uitvoering van het Plan van Aanpak maar ook op diverse andere belangrijke inhoudelijke dossiers 
uit het MJP zoals NuStar, de sociale woningbouw, de havenverordening, afvalverwerking, 
bevorderen economische ontwikkelingen, sociale agenda etc.  

6. Het democratisch proces bij zowel het Bestuurscollege als de Eilandsraad baart mij zoals gezegd 
behoorlijk zorgen. Inmiddels heeft de DP als oppositiepartij tot 10 maal toe – tevergeefs -
geprobeerd een agendapunt te plaatsen op de agenda van de Eilandsraad. In een uiterste poging 
om het agendapunt te bespreken hebben zij het voorgelegd tijdens het zogenaamde 
vragenuurtje. De coalitie bleef tijdens deze sessie weg en ook de twee Gedeputeerden zijn niet 
verschenen Het agendapunt - verantwoording financiële situatie naar aanleiding van brief SG BZK 
- kon daarom wederom niet behandeld worden. De fractie heeft zich in een schrijven tot mij en 
de Tweede Kamer gericht. Het is duidelijk dat het democratisch proces hier structureel wordt 
gedwarsboomd door de huidige coalitie.   
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7. Voorts wil ik u melden dat ook de heer Woodley in zijn functie van waarnemend Gezaghebber 
nauwelijks bestand is tegen de druk en werkwijze van de Gedeputeerden. Dit wordt nog 
versterkt door een per 1 september 2016 aangetreden interim eilandsecretaris, de heer K. 
Kerkhof, die geen blijk geeft van enig gevoel of kennis voor verhoudingen en/of de vereisten uit 
de WolBes en FinBes.  

 
Eilandsraad  
8. Drie Eilandsraadsleden hebben tijdens een recente vergadering van de eilandsraad een motie 

ingediend waarin zij het vertrouwen in de griffier hebben opgezegd. Tevens menen zij dat de 
griffier een contract heeft dat afloopt op 1 september 2016. Ondanks dat dit niet heeft geleid tot 
een besluit in de Eilandsraad verwachten zij dat de griffier stopt met zijn werkzaamheden. 
Vervolgens hebben deze drie leden een advocaat in de arm genomen en de griffier gesommeerd 
zijn werkzaamheden te beëindigen. Het moge duidelijk zijn dat dit niet kan zonder een 
Eilandsraadbesluit. En dat ook ik als Rijksvertegenwoordiger nog een oordeel dien te vellen over 
dit ontslag.  
 

Uitvoering Plan van Aanpak  
10. Een jaar geleden heb ik bij u het Plan van Aanpak ter verbetering van het bestuurlijk proces en 

het financieel beheer van het eiland ingediend.  
Vele inspanningen ten spijt moet ik constateren dat de voortgang van het plan van aanpak niet 
vordert zoals ik dat zou wensen. Dankzij externe inzet (vanuit KR worden extra middelen 
beschikbaar gesteld) lukt het om op financieel terrein de inzichten te verkrijgen die nodig zijn 
voor een beter financieel beheer. Om goede en wenselijke resultaten te krijgen voor een goed en 
behoorlijk bestuur met daarbij behorende kwalitatieve ondersteuning met borging naar de 
toekomst toe zal een lange termijn investering noodzakelijk zijn. Het ontbreekt mij aan 
bestuurlijke instrumenten op grond waarvan ik meer dwingend kan optreden c.q. kan ingrijpen.   

11. Het verder verscherpt financieel toezicht lijkt – dankzij enorme externe inspanningen (KPMG, 
PWC) - zijn vruchten af te werpen. Ondanks dat de jaarrekening 2015 nog immer niet gereed is, 
mede door het ontbreken van belangrijke (nog niet beschikbare en betrouwbare) gegevens, zal 
deze snel beschikbaar zijn. Verwacht mag worden dat de komende maanden een eerste 
begrotingswijziging 2016 behandeld kan worden in de Eilandsraad. Ook de begroting 2017 e.v. 
zal in het laatste kwartaal 2016 gereed moeten zijn.  

12. In samenspraak met betrokken toezichthouders van het Ministerie BZK (KR en Cft) heeft het 
nieuwe hoofd van de afdeling financiën van het Openbaar Lichaam een plan van aanpak tot 
hervorming/herinrichting van de afdeling en de daarbij behorende activiteiten ingediend bij het 
Bestuurscollege. Of deze hervorming slaagt in zijn opzet is afhankelijk of de daarbij behorende 
investeringen kunnen worden gerealiseerd en consequent zullen worden uitgevoerd.  

14. Uit het verscherpt financieel toezicht is gebleken dat het bestuurscollege dan wel medewerkers 
van het Openbaar Lichaam (met medeweten van het BC) gebruik maken van zogenaamde 
opdrachtbonnen waarmee buiten bestaande procedures en afspraken om betalingen worden 
gedaan c.q. mensen/bedrijven worden betaald. KR laat hier nu onderzoek op uitvoeren.  

15. De voordracht van benoeming van medewerkers, het gunnen van opdrachten aan derden in het 
kader van het Plan van Aanpak (maar ook daar buiten) vindt vooral plaats vanuit de kring van (de 
partij van) de heer C. van Putten. Deze vorm van aanwijzen en aanstellen van ‘ vrienden uit de 
eigen kring’ (Blackman, Kerkhoff ) komt heel dicht in de buurt nepotisme en staat mijns inziens 
de versterking van het bestuur en ambtelijk apparaat in de weg. Belangrijke aspecten zoals 
advisering op basis van onpartijdigheid en professionele attitude of kennis van zaken staan de 
ontwikkeling van een regulier adviestraject richting bestuur in de weg en bevestigt “oude 
cultuur”.  

107954_Bijlagen NL.indd   16 09-01-18   13:34



Bijlagen - Nabijheid of distantie, een wereld van verschil17 / 148

 

 

18. Inmiddels heeft de Eilandsraad op voordracht van de heer Van Putten dezelfde 
Havenverordening en bijbehorende Havengelden opnieuw (met dezelfde inhoud) op 31 augustus 
2016 vastgesteld. Dit is wederom gebeurd zonder met belanghebbenden - NuStar, 
natuurorganisaties, ministeries en anderen - te overleggen of inspraak te bieden. Bovendien 
heeft de Eilandsraad dit gedaan in een versneld proces waarbij de Verordening niet is besproken 
(zoals te doen gebruikelijk) in een commissievergadering maar direct (zonder deugdelijke 
voorbereiding en debat) in de vergadering van de Eilandsraad. De Eilandsraad heeft op 31 
augustus 2016 de Verordening en de daarbij behorende Havengelden vastgesteld en 
afgekondigd.  

19. Vanuit mij verantwoordelijkheid heb ik bezien of de Verordening aan U ter vernietiging moest 
worden voorgedragen maar ik heb moeten constateren dat ik daartoe geen gronden had binnen 
de in de wet gestelde termijn van 2 dagen. Wel heb ik – gelet op de verdergaande mogelijkheden 
van betrokken inhoudelijke ministeries - de Verordening doen toekomen aan de betrokken 
ministeries, ter beoordeling van een mogelijke vernietiging of andere consequenties voor andere 
betrokken departementen.  
Een eerder door mij gedaan verzoek aan alle betrokken ministeries om te komen met één vast 
contactpersoon/mediator heeft ruim een jaar geduurd. Eén jaar voordat er nu vanuit de 
betrokken ministeries één persoon is geregeld die als mediator tussen alle betrokken partijen kan 
gaan optreden in de hoop het proces een andere wending te geven tussen het Openbaar 
Lichaam Sint Eustatius en NuStar. Dit soort langdurige ambtelijke processen maakt het optreden 
voor mij als bestuurlijke voorpost op het eiland erg lastig.  

 
Memo nr. 9 – 5 december 2016 
•  Het perspectief op verbetering van het bestuurlijke en ambtelijke besluitvormingsproces is 

gezien de recente bestuurlijke ontwikkelingen in Sint Eustatius zeer zorgelijk. Zoals ik ook in mijn 
memo nr. 8 d.d. 21 september 2016 aan U heb geschreven, stagneren de oorspronkelijk beoogde 
doelstellingen van het Plan van Aanpak en daarmee de beoogde verbeteringen, ernstig.  

•  De politiek bestuurlijke situatie op Sint Eustatius blijft zorgwekkend. Het huidige Bestuurscollege 
bestaande uit de wnd. Gezaghebber Woodley (per 1 april aangesteld), Gedeputeerde McKenzie-
Tatem woensdag 30 november jl. naar huis gestuurd en vervangen door de heer Charles 
Woodley en Gedeputeerde de heer D. Simmons, ondersteund door een tijdelijke Eilandsecretaris 
de heer K. Kerkhoff functioneert onvoldoende en opereert meer dan zwak.  

•  Reguliere besluitvormingsprocessen zijn onvoldoende ingericht, onvoldoende operationeel en 
instructies worden niet gevolgd. Gedeputeerden tekenen stukken - vaak zonder ambtelijk advies 
- buiten vergaderingen van het Bestuurscollege om, afspraken worden niet nagekomen, 
beslissingen worden pas genomen nadat men overleg c.q. opdrachten vanuit de politieke 
coalitiepartijen heeft ontvangen, geen goede voorbereiding van adviezen c.q. concept 
raadsbesluiten (zie o.a. NuStar dossier). 

•  Om dit beeld te verduidelijken enkele voorbeelden. 
– In de ambtelijke organisatie is op een aantal cruciale plekken sprake van gebrek aan 

kennis, kunde en wil tot verbetering. Hiermee kan onvoldoende worden voorzien in de 
juiste ambtelijk ondersteuning van het Bestuurscollege.  

– De interim aangestelde Eilandsecretaris lijkt zijn eigen weg te gaan en stelt regelmatig 
wet- en regelgeving in mijn overleggen of die van mijn adviseurs, ter discussie. 

– Het door U ingestelde Voorafgaand Toezicht wordt regelmatig genegeerd en niet ter 
goedkeuring aan Uw ministerie voorgelegd. 

– De samenwerking tussen de wnd. Gezaghebber en de twee Gedeputeerden in het 
Bestuurscollege is nihil. Veel wordt buiten de Gezaghebber om, voorbesproken met 
coalitiegenoten, besloten en afgehandeld. 

– Bij het Censusoffice waar medebewindstaken worden uitgevoerd en waar vanuit de RiVG 
directe ondersteuning wordt verleend door twee Haagse adviseurs ter plekke, stagneert 
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het proces door gebrek aan medewerking vanuit het Bestuurscollege. 
– De financiële huishouding en de wettelijk vereiste begroting, jaarrekening 2015, 

Uitvoeringsrapportage, Begrotingswijziging 2016 is tot stand gekomen door de inzet en 
inhuur van externe partijen zoals KPMG, PWC en advisering vanuit het CFT en het 
ministerie van BZK. Uw briefwisseling van 7 november jl. spreekt voor zich. Deze 
documenten worden op dit moment door Uw ministerie beoordeeld. 

– Het financieel jaar over 2015 wordt met een tekort van ruim 631.000, - afgesloten. Ook 
het jaar 2014 is met een tekort afgesloten. 

– De uitvoering van het Plan van Aanpak, zowel qua bestuurlijk traject als het financieel 
beheer stagneert. 

– Ambtenaren staan onder hoge politiek druk om zaken te doen of te regelen waarvan 
men weet dat het niet correct is. De angstcultuur neemt hand over hand toe. 

– Het interim hoofd financiën heeft door politieke druk op 2 december zelf na 6 maanden 
zijn ontslag ingediend. 

• Binnen het democratisch besluitvormingsproces in de Eilandsraad worden regelmatig de grenzen 
opgezocht. De oppositiepartij wordt geen enkele gelegenheid geboden om het Bestuurscollege 
te bevragen, bespreekpunten te agenderen, of het Bestuurscollege te controleren. Al eerder is de 
griffier naar huis gestuurd en heeft de raad enkele weken zonder ondersteuning moeten 
functioneren omdat de plv. eilandgriffier op cursus in Nederland was gestuurd. 

•  De voordracht van benoeming van medewerkers, het gunnen van opdrachten aan derden in het 
kader van het Plan van Aanpak (maar ook daar buiten) vindt vooral plaats vanuit de kring van de 
PLP partij. Deze vorm van aanwijzen en aanstellen van ‘ vrienden uit de eigen kring’ komt heel 
dicht in de buurt van nepotisme en staat mijns inziens de versterking van het bestuur en het 
ambtelijk apparaat in de weg. Belangrijke aspecten zoals advisering op basis van neutrale en 
professionele attitude of kennis van zaken staan de ontwikkeling van een regulier adviestraject 
richting bestuur in de weg en bevestigt “oude cultuur”. 

•  De roep op het eiland zelf om “ingrijpen door Nederland” wordt steeds luider. Een eerste 
bescheiden demonstratie tegen de wijze waarop het Bestuurscollege en de Eilandsraad 
opereren, is geweest, de bevolking spreekt zich steeds vaker publiekelijk uit tegen het huidige 
bestuur. 

•  Ingrijpen door de wetgever bij grove taakverwaarlozing (van autonome taken) moet worden 
onderscheiden van het reguliere, generieke instrumentarium van toezicht (bij medebewind) dat 
ziet op het schorsen en vernietigen van besluiten die in strijd zijn met het recht of het algemeen 
belang en indeplaatsstelling door de Rijksvertegenwoordiger als een bestuursorgaan nalaat een 
wettelijke verplicht besluit te nemen die volgt uit bijzondere wetgeving (medebewind). Voorts 
kent de Wet financiën BES (Wet FinBES) een sterk van de Gemeentewet afwijkende regeling voor 
het financieel toezicht waarin preventief toezicht regel is. 

 
Memo nr. 10 – 8 augustus 2017 
Het perspectief inzake de bestuurlijke situatie in St. Eustatius blijft onverminderd ernstig. Er is eerder 
sprake van een verslechtering in plaats van vooruitgang.  
Na de herbenoeming van waarnemend gezaghebber J. Woodley op 1 april jl. op uw verzoek, het 
aanbieden van ondersteuning aan de wnd gezaghebber vanuit de directie KR,  de reguliere contacten 
met leden van mijn team, de bezoeken van mijzelf en die van de SG in maart en het instellen van de 
Commissie van Wijzen, hebben geen wezenlijke positieve veranderingen teweeggebracht in de 
bestuurlijke opstelling van de twee gedeputeerden in het bestuurscollege van St. Eustatius en de 
onderlinge verhoudingen tussen de gezaghebber, de eilandsecretaris en de leden van de Eilandsraad. 
De verhoudingen zijn meer dan gespannen. Dat geldt overigens ook voor de verhoudingen met 
Nederland. De vele – vaak van zeer negatieve toon – geschreven brieven vanuit de coalitie en/of 
gedeputeerden in het afgelopen half jaar aan u als minister, mij als rijksvertegenwoordiger of de SG 
spreken voor zich. 
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Sinds mei 2017 vindt er ook geen overleg meer plaats over de uitvoering van het Plan van Aanpak. In 
de afgelopen maanden is er geen voortgang te benoemen en werd geen enkele afspraak nagekomen. 
Een overzichtslijst van openstaande dossiers heb ik in mei (via KR) ook aan de ondersteuning van de 
gezaghebber beschikbaar gesteld in de hoop dat gezaghebber wellicht nog enige beweging in een 
mogelijke voortgang zou kunnen bewerkstelligen. Dat is niet  gelukt.  
Van de oorspronkelijk beoogde doelstellingen van het Plan van Aanpak en daarmee de  beoogde 
verbeteringen is helaas na twee jaar  intensieve inspanningen van onze zijde niets terecht gekomen.  
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Lawyers 

(BEZWAARSCHRIFT) 
Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG 

Tevens per fax: 070- 370 99 05 

Plaats 

Datum 

Dossier 

Referentie 

Baarn 

2 oktober 201 7 

s ta t i a /M in BZK 

2017216/ALIJ 

Mr. A.S.D. Lijkwan 

advocaat 

J.F. Kennedylaan 100-A 

3741 EH Baarn 

Postbus 51 

3740 AB Baarn 

T035 543 43 71 

F035 712 26 60 

alex.lijkwan@atlawyers.nl 

Excellentie, 

Namens de publiekrechtelijke rechtspersoon het openbaar lichaam Sint Eustatius en haar orgaan de 

eilandsraad van Sint Eustatius (hierna in enkelvoud aangeduid als 'Statia'), maak ik hierbij bezwaar 

tegen uw ongedateerde beschikking met kenmerk (201 7-00003831 1 6). Bij de bestreden beschikking 

heeft u de door de eilandsraad vastgestelde begroting over 2017 goedgekeurd. Tevens heeft u bij 

voornoemde beschikking toepassing gegeven aan artikel 35, vijfde lid, Wet FinBES en zodoende 

bepaald dat ten laste van de gehele begroting geen financiële verplichtingen mogen worden aangegaan, 

zonder uw voorafgaande instemming. Statia kan zich niet verenigen met uw beschikking, voor zover dat 

ziet op de toepassing van artikel 3 5, vijfde lid, Wet FinBES. 

Namens Statia heb ik reeds bij (fax)brief van 31 augustus jongstleden op nader aan te voeren gronden 

bezwaar gemaakt tegen uw beschikking. Tot op heden heb ik echter geen reactie mogen ontvangen. 

Derhalve heeft u ook (nog) geen termijn gesteld waarbinnen de gronden van het bezwaar dienen te 

worden aangevuld. Desondanks ontvangt u hierbij het aanvullend bezwaarschrift. De gronden van het 

bezwaar van Statia luiden als volgt. 

1 FINANCIEEL TOEZICHT IN STRIJD MET INTERNATIONAAL VERDRAGSRECHT 

1.1 Strijd met artikel 1 van het IVBPR en het IVESCR 

1.1.1 Artikel 35, vijfde lid, van de Wet FinBES, dat aan u de bevoegdheid geeft tot het instellen van 

preventief financieel toezicht ten aanzien van alle uitgaven van Statia, is in strijd met artikel 1 van het 
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ST. EUSTATIUS aarsdnaliE d 
CARIBISCH NEDERLAND 

Onderwerp: uitvoering motie eilandsraad 

Registratienummer: 111 117 ER 

De eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius; 

Gelezen de motie van de eilandsraad d.d. 09 mei 2017 nummer 111 j 17 ER; 

Gelet op de moties d.d. 12 oktober 2011, 28 april 2015,19 juni 2015 en de motie d.d. 30 november 
2016; 

BESLUIT 

1. Elke bepaling in de WolBES en / of FINBES die strijdig is met het recht van Sint Eustatius op een 
volle maat van zelfbestuur zoals beschrevenChar in het Handvest van de Verenigde Naties en de 
relevante resoluties als onbruikbaar; 

2. Bij de regering van het Koninkrijk der Nederlanden aan te dringen dringend de dialoog met de 
regering van Sint Eustatius zoals overeengekomen tussen partijen in maart 2017; 

3. Brieven te sturen naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Senaat 
en het parlement van Nederland, waarin de schending van de verplichtingen van het Handvest 
van de Verenigde Naties en resoluties door de regering van het Koninkrijk der Nederlanden 
vermeld worden; 

4. Ook de parlementen van Aruba, Curasao en Sint Maarten te verzoeken niet akkoord met de 
permanente inbedding van Sint Eustatius in de grondwet van Nederland; 

5. Opdracht aan het Bestuurscollege te geven om te handelen in overeenstemming met deze 
motie en instrueert de ambtenaren hetzelfde te doen; 

6. Het Bestuurscollege te verzoeken onmiddellijk te procederen tegen de regering van het 
Koninkrijk der Nederlanden te staken schendingen van haar verplichtingen krachtens het 
Handvest van de Verenigde Naties met betrekking tot het recht op zelfbeschikking van het volk 
van Sint Eustatius en een volle maat van zelfbestuur, met inbegrip van de permanente 
inbedding van Sint Eustatius in de grondwet van Nederland. 

7. Het Bestuurscollege te verzoeken voort te zetten om de moties van de eilandsraad van 12 
oktober 2011, 28 april 2015,19 juni 2015 en de motie d.d. 30 november 2016 indien en voor 
zover relevant, uit te voeren. 

Bijlage 10
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')HM Hi?, 

ST. EUSTATIUS 
CARIBISCH NEDERLAND 

Eilandsraad 111I17ER 

8. De voorzitter van het eilandsraad van Sint Eustasius te verzoeken om afschrift van deze motie 
met de onmiddellijke aandacht brengt aan de respectieve regeringen en parlementen binnen 
het Koninkrijk der Nederlanden, de raad van state. Pro Statia, Brighter Path Foundation, de 
evaluatie commissie Caribisch Nederland, de regeringen en parlementen van de lid- en 
geassocieerde lidstaten van de CARICOM de OECS en de ACS, de parlement van Latijns-Amerika 
(Parlatino) de vaste conferentie van politieke partijen van Latijns-Amerika en het Caribisch 
gebied (COPPPAL) de speciale VN-comité over de dekolonisatie, het Comité van de Verenigde 
Naties inzake economische, sociale en culturele rechten, de Alliantie van kleine insulaire staten, 
het Nederlands Instituut voor Mensenrechten en Dr. Carlyle Corbin 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad op 09 mei 2017 

De wnd. Gezaghebber, ..--tr---- ^ P'v- Eilandgriffier, 

Dhr. J.C.A. Woodley Mw. M. C. Connell - Maduro 

•
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ConölïluiitfvJ from 

M O T I O N 

The Island Council ofthe Public Entity Sint Eustatius in its meeting of today, Monday 
Mays"' , 2017, 

Recalling the Charter of the United Nations, and in particular, articles 2, 73, 103 and 
resolutions 742 (VIII), 747 (VIII) , and 945 (X), as well as article 93 ofthe Constitution of 
the Netheriands, 

/'M/7/!cT recalling the motions which it adopted on October 12'", 2011 April 28'" 2015 
June 19'", 2015, and November 30'", 2017, 

Also recalling and supporting the letters sent to the Kingdom Council of Ministers by the 
Executive Council on January 4'", 2017, to the Kingdom Council of Ministers by Island 
Councilman Clyde van Putten on April 17'", 2017, and to the minister ofthe Interior and 
Kingdom Relations by the Executive Council on March 23"^ and April 25'", 2017, 

Considering that in accordance with-, and in addition to the motions which it adopted on 
October 12 , 2011, April 28'", 2015, June 19'", 2015, and November 30'", 201^, the ^ ^ 
government of Sint Eustatius has repeatedly requested and attempted to initiate a 
dialogue with the Govemment of the Netheriands based on mutual respect, aimed at 
improving and correcting the cun-ent relationship between the two govemments, and 
ensuring that the people of Sint Eustatius can exercise their riglit to self-determination 
and attain a full measure of self-government on the basis of absolute equality, as 
prescribed in resolution 742 (VIII) , 

Also considering that said requests and attempts have been ignored by both the Council of 
Ministers and the Pariiament ofthe Netheriands, 

Further considering that by ignoring said requests and attempts, in addition to not 
treating the interests ofthe people of Sint Eustatius, who are duly represented by the 
Island and Executive Councils as paramount as prescribed in article 73 ofthe Charter of 
the United Nations, the Govemment ofthe Netherlands continues to act in violation of its 
obligations under the Charter of the United Nations, and in particular of articles 2, 73, 
103, resolutions 742 (VIII), 747 (V l l l ) , and 945 (X), as well as article 93 ofthe 
Constitution ofthe Netheriands, 

Aware that the acting Govemor has hindered and continues to hinder the functioning of 
the Executive Council, and by extension the govemment apparatus, by refusing to carry 
out his legal duties as prescribed in the WolBES, including signing legal decisions made 
by the Executive Council, 

•
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Realizing that the Government of the Netheriands has reftised and continues lo reftise to 
instruct the acting Governor to can-y out his legal duties as prescribed in the WolBES, 
despite several requests by the Executive Council to issue said instmction. 

Also realizing that the Govemment of the Netherlands, via the Kingdom Representative, 
has instructed the acting Govemor not to sign the legal decision made by the Executive 
Council to approve and sign the agreement of NuStar in February of 2017, as admitted by 
the acting Govemor on different occasions and confinned by the Kingdom 
Representative, 

Aware ofthe ruling of the Dutch Supreme Court of April 13'", 2015, which mling 
confirms the Charter ofthe United Nations' supremacy over any other national or 
intemational obligations of member states that are in conflict with obligations of said 
member states under the Charter ofthe United Nations, 

Cognizant ofthe fact that certain acts by the Govemment ofthe Netheriands and 
legislation enacted by the Govemment ofthe Netheriands, including but not limited to the 
imposed higher and preliminary supervision, including its punitive measures, and certain 
articles in the WolBES and FinBES constitute a violation ofthe Govemment ofthe 
Netheriands' obligations under the Charter ohhe United Nations and the international 
legal order, and are therefore non-enactable, 

Remind the Govemment of the Netheriands ofits obligation under resolution 1514 (XV), 
sub 4, ofthe United Nations to refrain from imposing repressive measures of any kind on' 
the people of Sint Eustatius, 

Also cognizant ofthe fact that as a non-state, Sint Eustatius has the right to pursue legal 
remedies for damages sustained due to violations ofthe 2001 International Law 
Commission's articles on the responsibility of States for internationally wrongful acts. 

Committed to ensuring that the Govemment ofthe Netheriands acts in lull compliance 
with the Charter ofthe United Nations and the intemational legal order where it pertains 
to its actions and legislation towards- respectively for Sint Eustatius, 

Further committed to ensuring that the functioning of both the Island and Executive 
Councils is not hindered by undue interference of the Govemment ofthe Netheriands 
directly or indirectly by means ofthe acting Govemor, 

Having ratified the draft white paper "On the road to autonomy" and annexes, as well as 
the draft constitution in its meeting of April 12'", 2017, 

/. Declares any provision in the WolBES and/or FinBES which is conflict with Sint 
Eustatius' right to a fiill measure of self-govemment as outlined in the Charter ofthe 
United Nations and the relevant resolutions as inoperative, 

2. Urges the Govemment of the Netheriands to urgently engage in the dialogue with the 
Govemment of Sint Eustatius as agreed upon between parties in March 2017, 
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3. Further resolves to sent letters to the minister ofthe Interior and Kingdom Relations 
and the Senate and Pariiament of the Netheriands, infomiing them ofthe violations of 
Its obligations ofthe Charter of the United Nations and resolutions by the Government 
of the Netherlands, 

4. Also resolves to request the Pariiaments of Amba, Curagao, and Sint Maarten not to 
consent with the permanent embedding of Sint Eustatius into the Constitution ofthe 
Netheriands, 

5. In.structs the Executive Council to act in accordance with this motion, and instmct the 
civil service to do so as well, 

6. Also instructs the Executive Council to immediately initiate legal proceedings against 
the Govemment ofthe Netheriands in order to cease any violations ofits obligations 
under the Charter ofthe United Nations pertaining to the people of Sint Eustatius' 
right to self-determination and a ftjll measure of self-government, including the 
pennanent embedding of Sint Eustatius into the Constitution ofthe Netheriands, 

7. Further instmcts the Executive Council to continue carrying out the motions of the 
Island Council of October 12'", 2011, April 28'", 2015, June 19'", 2015, and November 
30 , 2017 i f and where applicable and relevant. 

8. In.siructs the Chainnan ofthe Island Council of Sint Eustatius to bring this motion to 
the immediate attention of the respective Govemments and Parliaments within the 
Kingdom ofthe Netheriands, the Council of State, Pro Statia, Brighter Path 
Foundation, the Evaluation Committee Caribbean Netheriands, the Govemments and 
Pariiaments ofthe member-, and a.ssociate member states of CARICOM the OECS, 
and the ACS, the Latin American Parliament (Pariatino), the Pennanent Conference of 
Political Parties of U t in America and the Caribbean (COPPPAL), the United Nations 
Special Committee on Decolonization, the United Nations Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights, the Alliance of Small Island States, The Netheriands 
Institute for Human Rights, and Dr. Cariyle Corbin, 
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Vigilante 11 oktober 2017 

Van Putten: Wij zullen ze verbranden en door de straten van Statia slepen 

De situatie tussen Sint Eustatius en Nederland is niet goed en wordt met de dag spannender. 
Minister-president van het eiland Clyde van Putten heeft gisteren publiekelijk gezegd dat als 
Nederland militairen naar het eiland stuurt om Statia te controleren, ze hen zullen verbranden en 
door de straten slepen. 

Dit is een verklaring die het Eilandsraad lid publiekelijk bekend heeft gemaakt op het moment dat hij 
een bericht stuurde richting Den Haag dat “zijn bevolking heeft gestemd om hem het mandaat te 
geven en niet jullie”.  

Volgens Van Putten heeft de Curaçaose bevolking een macht die het niet wil gebruiken. “Als wij de 
helft van de mensen hadden die Curaçao heeft, hadden we al lang de Nederlandse vlag op Statia 
neergehaald. “ 

De verklaring van Van Putten zal zeker de aandacht van Den Haag trekken en de gespannen situatie 
tussen het eiland en Den Haag laten escaleren. 

 

   

Bijlage 19
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Curaçao

Aangifte:
mariniers
bedreigd
Minister Plasterk woedend op politiek leider
Sint Eustatius Clyde van Putten
Van onze correspondent
Den Haag - De Nederlandse regering heeft bij het
Openbaar Ministerie in Willemstad aangifte gedaan
tegen de Statiaanse politicus Clyde van Putten

Premier keurt geweld af
In een reactie geeft premier
Eugene Rhuggenaath (PAR)
te kennen de ‘gewelddadige
woorden’ van Van Putten te
betreuren en af te keuren.
,,Als een rechtsstaat binnen
het Koninkrijk hebben politi-
ci en vertegenwoordigers
juist de verantwoordelijkheid
om geweld te veroordelen.”
De Curaçaose minister-
president herhaalde wat hij
op 10 oktober tijdens zijn

toespraak aangaf, namelijk
dat het gezond is om van
mening en gedachte te ver-
schillen. ,,Alle personen en
groepen hebben het recht te
vergaderen en gesprekken te
voeren over het onderwerp
autonomie. Ik juich dat toe
zolang het op een passieve
en constructieve wijze plaats-
vindt. Wat ik wel afkeur is de
promotie van het gebruik
van geweld.” 

Aanleiding is de toespraak die
de leider van de Progressive La-
bour Party eerder deze week
hield op het congres van de acti-
vistische beweging Kòrsou Fuer-
te i Outónomo (KFO). Als gast-
spreker beweerde Van Putten
dat hij minister Ronald Plasterk
van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties zou hebben
‘aangesproken’ over de aanwe-
zigheid van Nederlandse militai-
ren met de woorden: ,,We will
kill them and we will burn them
in the streets of Statia.”

De Nederlandse regering vat
dat op als regelrechte bedrei-
ging. Overigens ontkent
Plasterk dat Van Putten die uit-
spraak tegenover hem heeft ge-
daan. ,,Hij heeft veel gezegd,
maar zoiets kan ik mij niet her-
inneren. Anders zou ik het niet
hebben laten passeren.”

De bewindsman werd pas ge-
confronteerd met de uitlatingen
toen er gisteren opgenomen
beelden van de toespraak op
internet verschenen.

,,Ik ga niet zeggen wat ik er-
van vindt, maar bij die man is
echt een draadje los”, aldus een
zichtbaar geërgerde bewinds-
man. ,,Het is onacceptabel dat
een hoge politieke ambtsdrager,
een leider van een partij en ei-
landsraadslid, oproept tot ge-
weld tegen Nederlandse mari-
niers die nota bene de afgelopen
weken zijn bijgesprongen om de
bevolking te helpen met het re-

pareren van de schade van or-
kaan Irma.”

Politieke consequenties wil
Plasterk niet aan het incident
verbinden. ,,Het gaat om een
strafbaar feit. Het is verder een
zaak van het OM en de politie.
Maar het moge duidelijk zijn:
met die man ga ik geen zaken
meer doen.” Eventueel ingrijpen
laat de minister aan zijn opvol-
ger over. Die krijgt al snel na
zijn/haar aantreden het rapport
van de Commissie van Wijzen
die op dit moment haar onder-
zoek afrondt naar het (niet)
functioneren van het openbaar
bestuur op Statia.

Het optreden van Van Putten,
die al jaren overhoop ligt met
Den Haag, is ook in de Tweede
Kamer - van links tot rechts - in
scherpe bewoordingen veroor-
deeld. SP’er Ronald van Raak
heeft er schriftelijke vragen over
gesteld. Hij wil weten of hulp-
verlenende militairen wel veilig
zijn op het eiland.

Overigens heeft de Neder-
landse regering geen aangifte
gedaan toen PS-leider Helmin
Wiels in 2013 dreigde ‘makam-
ba’s’ in ‘body bags’ terug te stu-
ren. Hier wees de leider van
KFO, Eldon ‘Peppie’ Sulvaran
gisteren in een reactie ook op.
Hij noemt de aangifte tegen Van
Putten ‘een storm in een glas
water’ en liet weten de Statiaan-
se politicus juridisch bij te zul-
len staan als het zover komt. 
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Telegraaf.nl 
 
Ernstige bedreiging vanaf Sint Eustatius 
Caribische politicus: ’We zullen Nederlandse militairen vermoorden’ 
 
Door Jorn Jonker 
Den Haag - Een Caribische politicus heeft Nederlandse militairen ernstig bedreigd. Clyde van Putten, 
partijleider van de PLP op het Nederlandse eiland Sint Eustatius, zegt in een speech dat ze de militairen 
op zijn eiland zullen vermoorden en verbranden als die naar zijn eiland komen. De Nederlandse 
overheid gaat aangifte doen, laat minister Plasterk (Koninkrijksrelaties) weten. 
 
Clyde van Putten strijdt al langer voor meer autonomie voor Sint Eustatius en zet zich fel af tegen wat 
hij het ’kolonialisme’ van Nederland noemt. In een speech op Curacao heeft hij het wel heel erg bont 
gemaakt. Hij beweert daarin dat hij tegen een Nederlandse minister, waarschijnlijk doelt hij op minister 
Plasterk (Koninkrijksrelaties), heeft gezegd dat als de Nederlandse militairen naar zijn eiland komen, de 
minister voorbereid moet zijn op de gevolgen. „Want als je de militairen stuurt, zullen we ze 
vermoorden en we zullen ze verbranden in de straten van Sint Eustatius.” 
 
De Telegraaf heeft een video van de speech die naar verluidt op 9 oktober werd gehouden. Onduidelijk 
is of Van Putten ook doelt op militairen die komen helpen vanwege de nasleep van orkanen of militairen 
die het bestuur zouden komen overnemen, zoals hij wel vaker vreest. 
 
Schande 
 
Tweede Kamerleden zijn geschokt door de video. VVD-Kamerlid André Bosman vindt het „schande en 
wat mij betreft strafbaar.” Hij verwacht dat er aangifte wordt gedaan en dat de rechter er naar gaat 
kijken. „Het is niet alleen bedreiging maar ook de ondermijning van de staat en chantage. En dat van 
een man die alleen bezig is met zichzelf en z’n eigen macht in plaats van het welzijn van de bevolking.” 
 
SP-Kamerlid Ronald Van Raak heeft Kamervragen ingediend. Hij wil weten wanneer Van Putten dit 
tegen de minister heeft gezegd. Bovendien vraagt hij zich af of er momenteel militairen zijn op Sint 
Eustatius voor noodhulp vanwege de orkaan Irma en of die gevaar lopen. Ook Van Raak vraagt of 
Plasterk bereid is aangifte te doen. „Deelt u de zorgen van de mensen op Sint Eustatius die wel blij zijn 
met de hulp en ondersteuning vanuit Europees Nederland? Kunt u deze landgenoten geruststellen dat 
de Rijksoverheid zich niet laat chanteren door lokale politici die dreigen met geweld?” 
 
Minister Plasterk zelf is ook duidelijk woest over deze uitspraken. Hij laat De Telegraaf in een eerste 
reactie weten: „Deze uitspraken zijn volstrekt onacceptabel. Er wordt aangifte gedaan.” 
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Antilliaans Dagblad Woensdag 18 oktober 20174

Curaçao

Van Putten
biedt zijn 
excuses aan
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Oranjestad - De Statiaanse politicus Clyde
van Putten heeft publiekelijk zijn excuses aangeboden
voor zijn verklaringen van vorige week waarin hij stelde
dat in het geval Nederland militairen naar het eiland zou
sturen deze gedood en verbrand zullen worden. Deze
verklaringen zijn volgens hem geheel uit hun context
gehaald. 

Van Putten heeft zijn excuses
tijdens een verklaring bij PJB50
Radio Statia gedaan. ,,Ik zeg op-
nieuw dat deze verklaringen on-
terecht waren. Het is niet iets dat
wij als volk in onze samenleving
tolereren. En ik wil opnieuw
mijn excuses aanbieden aan alle
mensen thuis en in het buiten-
land die diep zijn gekwetst en
aangeslagen door de verklaring
die ik heb afgelegd.”

Bij de radio had de bestuurder
het ook over de aangifte van de
demissionaire minister Ronald
Plasterk (PvdA) van Binnenland-

se Zaken en Koninkrijksrelaties.
,,Medeburgers, wij hebben

kennis genomen dat de minister
van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties aangifte heeft
gedaan bij de procureur-gene-
raal.” Van Putten verklaarde dat
als het tot een rechtszaak komt
hij voor de rechter zal verschij-
nen om zijn verhaal te doen.
Ook zei hij voorbereid te zijn om
de consequenties van de verkla-
ringen te accepteren, ongeacht
wat deze inhouden. 

Eerder stelde de politicus dat
zijn verklaringen de afgelopen

dagen uit de context zijn ge-
haald. ,,De afgelopen dagen is
het duidelijk geworden dat zon-
der dat er naar de hele context
van de presentatie is geluisterd,
zij die politieke en kwade bedoe-
lingen hebben, onderdelen van
de opname hebben genomen en
in het bijzonder de delen over
het doden en het verbranden.”
De bedoeling van deze mensen
was volgens Van Putten ‘om de
feiten te verdraaien en mijn per-

soon in een kwaad daglicht te
stellen’. Vorige week was Van
Putten op 9 oktober een van de
sprekers bij het congres van de
pressiegroep Kòrsou Fuerte i
Outónomo. Het congres werd
gehouden naar aanleiding van
het zevenjarig bestaan van het
autonoom land Curaçao. ,,In die
context heb ik verwezen naar
een aantal gebeurtenissen die
niet bevorderlijk zijn voor een
gezonde en stralender toekomst

voor Sint Eustatius. Tijdens die
presentatie zijn de woorden ‘do-
den’ en ‘verbranden’ gevallen.
En ik wil op dit punt nu aanvoe-
ren dat het op dat moment niet
mijn bedoeling was om op te hit-
sen tot enige vorm van geweld of
haat zoals dat nu geïnsinueerd
wordt.”

‘Discussies benadrukken 
diep gevoel van haat’

Clyde van Putten heeft zijn excuses aangeboden voor zijn uitlatingen. FOTO ANNEKE POLAK

Op pagina 11
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In de dagen na de presentaties
zijn er discussies gevoerd en
hebben mensen de verklaringen
veroordeeld, aldus de politicus.
,,Dit heeft hoe dan ook niet bij-
gedragen aan de uitvoering van
de agenda van de regering. Van-
af het moment dat deze regering
haar verantwoordelijkheid nam
voor het dagelijks bestuur van
het eiland, hebben wij duidelijk
aangegeven dat een van de be-
langrijke punten die wij nastre-
ven de strijd is voor meer auto-
nomie binnen het Koninkrijk.
Deze strijd gaat gewoon door,
ondanks alles wat er de afge-
lopen tijd is gezegd en gedaan”,
zo verzekerde de spreker.

In de nasleep van de verkla-
ringen zijn diepgaande discus-
sies gevoerd en is er gesproken
om Van Putten op te sluiten, of
om hem uit zijn functie te zet-
ten, aldus de bestuurder. ,,Dit
benadrukt in zijn geheel een
diep gevoel van haat in deze
samenleving, dat is iets waar wij
als volk niet aan gewend zijn.”

Van Putten pleitte ervoor om
het gebeuren in een groter ge-
heel te bekijken. Daarbij stond
hij stil bij de normen en
waarden die hij van huis uit
meekreeg. ,,Haat, moorden en
misdaad maakten geen deel uit
van hetgeen mijn ouders mij
hebben bijgebracht. Als de lei-

der van dit prachtige land heb ik
altijd verantwoording geëist van
al onze mensen inclusief van
hen die nederig zijn om ons als
volk te vertegenwoordigen.”

Op grond daarvan is de be-
stuurder wanneer hij een fout

heeft gemaakt in staat om naar
voren te treden en zijn excuses
aan te bieden, zo stelde Van Put-
ten. 

,,Ik geloof dat het een verkla-
ring was waar ik mij op dit mo-
ment van moet distantiëren om-
dat het inderdaad niet iets is wat
wij als land en volk tolereren.”
Van Putten verklaarde de verkla-
ringen met betrekking tot het
doden en verbranden van mili-
tairen zeer te betreuren. ,,Want
dit was op geen enkele manier
mijn bedoeling. En ik bied daar-
voor mijn nederige excuses
aan.”

Antilliaans Dagblad Woensdag 18 oktober 2017 11

Curaçao

Dance Sensation is verhuisd

Dansschool Dance Sensation is naar een groter gebouw verhuisd
om alle lessen die ze aanbieden, onder één dak te kunnen verzor-
gen. Vanaf maandag 16 oktober is dansschool Dance Sensation
gevestigd aan de Kaya Italia 9. Op de foto het nieuwe gebouw.

FOTO DANCE SENSATION

‘Discussies
benadrukken
diep gevoel
van haat’

Vervolg van pagina 4
van putten
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Van: -
Verzonden: maandag 9 oktober 2017 18:04
Aan: -
CC: -
Onderwerp: RE: materialen voor Saba en Statia

[...]

Ten behoeve van de beeldvorming, graag je aandacht voor het volgende.

Momenteel worden al politieke spelletjes gespeeld op het eiland. Gezaghebber heeft signalen ontvangen dat 
Clyde van Putten inmiddels langs gaat bij slachtoffers van de orkanen om te verkondigen dat deze mensen geen
hulp van Nederland hoeven te verwachten. Quote: “The Dutch don’t care about us”. De slachtoffers worden 
daarentegen beloofd dat hij voor ze zal zorgen. In feite belooft hij hun de door Nederland aangevoerde 
materialen voor politiek gewin.

Bedoeling van de geleverde hulp, is dat die ook daadwerkelijk terecht komt bij de personen die door de orkanen 
zijn getroffen. Ongeacht hun politieke kleur etc.

Groet,
[...]
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>
Dear Colleague, Directors and Unit Managers,

With reference to the attached letter, we hereby inform you as follows.

The Island Council of Sint Eustatius has instructed the Executive Council 

>
to address the current relationship with The Netherlands based on the
outcome of the referenda of 2005 and 2014. The main objective is to achieve
a full measure of self government for Sint Eustatius, meaning an autonomous
status within the Kingdom.

Based on this instruction, the Government has requested a dialogue with 

>
the Government of The Netherlands, and studied the relationship of the
Public Entities with The Netherlands. The Executive Council has thus arrived
at the conclusions and decisions as outlined in the attached letter.

The Executive Council will organize information sessions for the civil 

>
servants (and the general public in separate sessions) about the contents of
the letter and how it intends to address the issues at hand in a clear and
legal manner.

The stance the Government has taken towards the Government of The 

>
Netherlands is what is called a paradigm shift: a total new way of looking
at and dealing with things. As such it is the beginning of a new period in
Sint Eustatius' history and it will have a positive impact on the daily
functioning of the Government apparatus. As with all changes, this paradigm
shift will bring challenges and it will take time to make adjustments.

Moving forward, we count on your continued cooperation and respect for the 

>
authority of the Island and Executive Council as the legally elected and
appointed authorities, and carry out your duties accordingly.

You will be informed about the dates and times of the information sessions 

>
as soon as possible. If you or your staff have any questions or suggestions
in the meantime, please feel free to contact the Island Secretary.

Commissioner Simmons and Commissioner Woodley

Best regards / Met vriendelijke groeten,

>
From: Koert Kerkhoff
<islandsec@statiagov.com<mailto:islandsec@statiagov.com>>
Date: Wed, Apr 26, 2017 at 10:45 AM
Subject: Paradigm Shift
To: [...]
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Perseus Strategies  
1700 K Street, NW, Suite 825 
Washington, D.C. 20006 
 
Jared Genser 
Managing Director 
jgenser@perseus-strategies.com 
T   +1 202.466.3069 
M  +1 202.320.4135 

December 20, 2017 
 
The Honorable Raymond Knops 
State Secretary for the Interior and Kingdom Relations 
Ministry of the Interior and Kingdom Relations 
The Hague, The Netherlands 
 
Dear State Secretary Knops, 
 
I am writing because I have recently been retained as counsel to the Government of Sint 
Eustatius (“Government”) to help it secure a full measure of self-government on the basis of 
absolute equality within the Kingdom of The Netherlands as required by international law.  I 
hereby request an opportunity to meet with you with representatives of the Government as soon 
as possible to begin a dialogue to address these issues fully and completely. 
 
As you know, since 2010, after the dissolution of the Netherlands Antilles, Sint Eustatius has 
been a “special municipality” of The Netherlands.  Yet this legal status is in contravention of 
international law.  For example, the Government cannot fully collect its own tax revenues, 
cannot set its own budget without the approval of The Hague, and cannot make decisions about 
its own personnel.  In addition, the Government is exceptionally frustrated by countless ongoing 
decisions that are taken by The Hague or those acting on its behalf in Sint Eustatius that thwart 
the will of the people of Sint Eustatius as represented by its democratically elected 
representatives. 
 
Under Article 73 of the UN Charter, the Government of The Netherlands is obligated to 
“recognize the principle that the interests of the inhabitants of these [non self-governing] 
territories are paramount.”  In addition, it must assist Sint Eustatius “to develop self-government, 
to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist them in the 
progressive development of their free political institutions.” 
 
General Assembly Resolution 945(X) ended the reporting requirements of the Government of 
The Netherlands under Article 73 in relation to the Netherlands Antilles.  But the status of Sint 
Eustatius materially changed when its people’s wishes by popular referendum to remain a part of 
the Netherlands Antilles were denied, and the island was forced to become a special municipality 
of The Netherlands.  Since then, Sint Eustatius has not been provided “a full measure of self-
government” as required by General Assembly Resolution 742.  The legal status of a “special 
municipality” under Dutch law is fundamentally inconsistent with The Netherlands’ obligations 
under international law. 
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- 2 - 

In Resolution 111/17ER, adopted on May 8, 2017, the Island Council of Sint Eustatius 
reaffirmed its profound objections to how the Government is being treated, in violation of the 
obligations of the Government of the Netherlands under international law.  In addition, it refused 
to recognize any decisions taken by your Government in violation of international law and 
strongly encouraged that a dialogue process be initiated in accordance with a prior agreement of 
March 2017. 
 
I have been commissioned to prepare a formal complaint on behalf of the Government of Sint 
Eustatius to the United Nations that will explain in detail how the actions of the Government of 
The Netherlands are in violation of the relevant provisions of the UN Charter and relevant 
General Assembly resolutions.  It will also request the urgent intervention of the United Nations 
to assist the Government of Sint Eustatius to secure a full measure of self-government within the 
Kingdom of The Netherlands. 
 
Given the total unwillingness, to date, of your Government to negotiate a new status that would 
be consistent with international law, Sint Eustatius has been left with no choice but to proceed in 
this manner.  Nonetheless, its Government would strongly prefer to resolve these issues amicably 
and through negotiation and reaffirms again its willingness to enter into such a dialogue process 
immediately. 
 
Sincerely, 

 
Jared Genser 
 
CC:  Island Council of Sint Eustatius 
 Executive Council of Sint Eustatius 
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Verslag radio uitzending Coalitie PLP/Merkman 
Ontwikkeling Eiland Secretaris 

1 augustus 2017 
 
De uitzending op Radio Statia begon omstreeks 17.45 uur. Deelnemers in het programma waren 
Raadsleden van Putten. Merkman en Leerdam. Beide gedeputeerden waren ook in de uitzending. 
Het doel van de uitzending is om het standpunt van de coalitie te delen over de laatste ontwikkeling 
met betrekking tot de positie van de eilandsecretaris.  
 
Opening door Simmons over bepaalde issues 
 
Vervolg door Rueben Merkmann over issues en om de gedeputeerden te ondersteunen. 
Geen inhoudelijke bijdrage. “We hebben een stabiele overheid maar er zijn veel “man-made issues” 
waarmee we te kampen hebben. Deze “man-made issues zijn zowel intern als extern om stagnatie in 
het functioneren van de overheid van Sint Eustatius te veroorzaken. Een perfect voorbeeld is de 
NUSTAR overeenkomst. Deze overeenkomst werd 4 maanden geleden voorbereid en het duurde vier 
maanden voordat we een “go ahead” kregen. Hetzelfde geldt  voor het budget dat op 29 juni werd 
aangenomen in de ER. Dit wacht nog op de goedkeuring van de minister. De vraag is: “Hoe belangrijk 
is Statia”. Iedere Statiaan moet diep nadenken waar willen we heen. 
 
Vervolg door Clyde van Putten over Nustar contract en budgetgoedkeuring in verband met gevoel 
dat NL het eiland wil overnemen. NL moet respect tonen voor uitslag verkiezingen en democratie.  
EUX moet voorbereid zijn op het ergste, ER steunt BC. “The Committee of Wisemen were here and  
hinted of a complete take over by Holland. This will be unacceptable. I will not sit by lightly and let  
this happen. When you are preparing for the worst you cannot let out what the next step will be”. 
 
Leerdam: Er moet veel toegelicht worden, er zijn veel foute informatiestromen. De afgelopen 
weken/maanden is er heel veel gebeurd.  Wat het probleem veroorzaakt is het staatkundig proces. 
Coalitie probeert veel te bereiken, als er issues zijn over meer autonomie dan kunnen mensen 
inbellen, ook over andere zaken. Even voor de duidelijkheid, we willen geen onafhankelijkheid, we 
willen meer autonomie. We vechten voor de toekomst voor Statia. 
 
Gedeputeerde Woodley: We hebben voorgesteld de benoeming van de eilandsecretaris te 
verlengen. De RV heeft gezegd dat er geen evaluatie is geweest. De evaluatie hebben we gedaan, 
maar het besluit van het BC is nooit vernietigd en is dus nog steeds geldig. De gezaghebber volgt de 
wet en heeft de eilandsecretaris gevraagd het kantoor te verlaten en heeft de politie erbij gehaald. 
De politie heeft verkeerd gehandeld want het BC besluit hierover. Gevraagd is het gebouw te 
verlaten met overdreven machtsvertoon. De gezaghebber heeft een fout gemaakt want het contract 
liep tot en met vandaag. De gezaghebber heeft de benoeming niet goedgekeurd, NL probeert EUX te 
destabiliseren. De gezaghebber zegt dat NL het BC zal overnemen, Woodley maakt een vergelijking 
met Bonaire waar instabiliteit is. Wij doen niets illegaals, laat men zich om Bonaire zorgen maken. 
Gezaghebber kan niet alleen besluiten. Hij heeft opdracht gekregen van BZK (Jenny, Linda en Sybren). 
De uitspraken die zij doen zijn allemaal illegaal en vertragend. 
 
We zijn met de volgende projecten  bezig: meer economische stimulans door sociale huisvesting, 
afvalverwerking, Kadaster, Haven schoonmaak, PPS constructie met wegen. Wij doen veel om 
vooruit te komen en dat frustreert NL. Ons team doet erg veel en heeft  geen verborgen agenda, wat 
we beloven komen we na. We werken met onze jonge professionals en brengen ze terug naar EUX. 
Zij werken in het belang van EUX. Onze eilandsecretaris is officieel benoemd en wordt toch door de 
gezaghebber weggestuurd. NL gelooft dat zij de wetten kunnen veranderen, gezaghebber denkt dat 
hij alles kan doen en is boos over de financiële situatie en wil niet praten over constitutionele zaken. 
De NL regering is constant de wet aan het overtreden. Wij willen zelfstandig worden. De rol van de 
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RV die overruled constant het BC en de ER. De wetgever kent ons niet, Plasterk heeft zelfs de rechter 
bedreigd dat hij geen vonnis kan geven. Wij zijn klaar om iedereen te bestrijden, we zijn op een 
missie en dat is EUX en zijn mensen. Wij doen al onze zaken wettig. We hebben mensen die alles 
binnen de regels doen. De NL overheid heeft niets te doen met onze zaken, wij hebben de juristen  
lokaal en internationaal ingeschakeld. Plasterk is mentaal niet goed of hij is evil met wat hij doet hier 
op het eiland. Hij doet niets in ons belang. Wij krijgen geen toiletpapier, RV en van Zwol beloven van 
alles maar doen niks. Iedereen die ons kent weet dat we alles fair doen en kunnen bellen om vragen 
te stellen, we bewijzen dat we geschikt zijn om alles te doen, ons democratisch recht en dat zullen 
we doen zonder inmenging van anderen.Als je niet met ons in gesprek wil dan wil je niet praten maar 
vechten. De informatie van de wijze mannen kan nooit eerlijk zijn. Ook de rechter heeft dat bevestigd 
want wij als BC hebben gevraagd om mediaton. Bel ons en je krijgt een antwoord. 
 
Simmons: Iedere keer als wij wat doen en omdat wij niet van de juiste partij zijn lukt het niet. Op 
Bonaire grijpt de Minister niet in terwijl dat nodig is. Als dat hier gebeurt, staat direct het leger klaar, 
op Curacao is een regering die pro NL is, NL wil altijd een vinger in de pot hebben. Wij moeten zelf 
controle hebben want er gebeuren veel goede zaken, we doen het zelf maar zij staan ons niet toe. 
Mensen zijn gebrainwasht, wij bedelen niet om hulp we doen het zelf. Het incident beschaamt mij, 
de ondersteuners van BZK geven een papier en gezaghebber tekent blind. De politie moet zich 
schamen, je moet mensen opsluiten vanwege misdrijven. Als het BC een besluit neemt moet gezag 
en eil sec tekenen. Wij worden beschuldigd van bad governance, wij laten ons juridisch bijstaan. Wij 
doen het niet zonder juridisch advies, zelfs internationaal. De buitenstaanders bemoeien zich met 
interne aangelegenheden. Het is 1 individu die dit veroorzaakt, de mensen hebben ons gekozen, wij 
zijn verantwoordelijk. Wij spreken de mensen op de straat, wat van de overkant van de oceaan komt 
deugt niet. Wij hebben daar geen controle op. Wij nemen de macht terug, wij maken een beter 
Statia. Het gaat er niet om wie de uitkering geeft, dat doe je alleen als je dat nodig hebt. 
 
Woodley: De gezaghebber heeft gezegd dat NL gaat overnemen, ik heb niets verkeerd gedaan. De 
wegen zijn door ons proactief opgepakt, we hebben een plan gemaakt. De liaison heeft alles 
ontvangen en zou 2017 starten met het project en heeft later gezegd dat er veranderingen in het 
plan zijn gemaakt. En ineens is het door RWS uitbesteed aan een projectteam. Ze hebben het plan 
van EUX nog niet eens bekeken.  Je moet meer respect hebben voor de kennis die hier op het eiland 
is, NL wil alleen controle hebben op het geld. De wegen worden pas in 2018 gedaan en dat doet men 
zodat men denkt dat het BC niets kan realiseren. Twee weken geleden bericht ontvangen dat er nog 
meer vertraging is, we moeten het samen met RWS doen maar we worden niet gerespecteerd 
ondanks onze kennis. NL weet dat we zullen strijden en gelijktijdig doorgaan met de ontwikkelingen. 
De wegen zijn slecht en de welvaart is slecht. Demografisch zijn we anders volgens NL ook. De politie, 
dat zijn witte mensen. De politie hier is marechaussee. In NL doen zij alleen grenswerk en hier is het 
in 1x politie, en zegt dat men mij nog een keer kan opsluiten. Zij gedragen zich boven de wet. 
Waarom wordt onze kennis niet gerespecteerd, NL besluit maar en zorgt voor vertraging. PWC kan 
nog steeds geen afrekening 2015 en 2016 maken. PWC werkt samen met Nederland om het eiland te 
stagneren. Op iedere manier worden wij door NL als ondergeschikten gemaakt, UN suprematie issue. 
Geef ook respect aan ons als lokale mensen. NL maakt een systeem en noemt het wetten maar wij 
noemen het misbruik. NL wil geen dialoog, waarom kregen wij geen mensen in de commissie van 
wijzen. Plasterk heeft zelfstandig besloten, Jenny en Sybren hebben hun mening gegeven. Zoveel 
mogelijk slechte informatie is door hen gegeven. Wij hebben geen corruptie issues, wij gaan door 
met de ontwikkeling. Wij houden elkaar aansprakelijk en dat hebben we jullie beloofd. Dat is ook 
waarom we naar de rechter zijn gegaan, wij willen alleen regeren. Nooit krijgen we positieve 
feedback, wij doen alleen slechte dingen. Wij doen alleen  maar goede dingen voor de mensen. 
Neem Stenapa, wij doen alles voor de economie. Waarom moeten wij rekening houden met de 
natuur in onze haven. Hebben wij dit veroorzaakt, neem het fort. Het fort is allang aan het 
afbrokkelen, geef ons dan geld, we lopen 300 jaar achter. Waarom heeft NL de belastingen niet 
transparant gehouden, wij halen zoveel op. Alles op 1 hoop gegooid voor de 3 eilanden.  
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Eindelijk hebben we een team dat begrijpt wat de mensen van Statia willen, niet Isabella of de 
WOLBES of de FINBES. Wij gaan economische ontwikkelingen realiseren en dat frustreert NL. Tegen 
de andere eilanden: Laat NL je niet terroriseren. Alle eilanden hebben een probleem 
(geschillenregelingen). Wie controleert Holland? Dit kan niet goed zijn. Alle belastingen die zijn geind, 
stopt de ontwikkelingen. Waar is de wet voor ons, wij geven jullie de mogelijkheden, wij snappen 
jullie, wij groeien samen met jullie op en vieren met jullie carnaval. Wij geven jullie de 
mogelijkheden, kijk naar de lokale benoemingen.  
 
Simmons: Sommigen zien dingen gebeuren en klagen over zaken en als je dat analyseert, kijk dan 
eens naar Bonaire. Als je goed kijkt dan zie je wat de toekomst is, dus wij moeten de toekomst zelf 
bepalen als we niet willen dat anderen (NL) dat overnemen. Help ons dus om ons eiland op te 
bouwen, en kijk naar de informatie op facebook. Kijk hoe ons systeem is opgezet, eenzijdig. Kijk naar 
Curaçao en Aruba, zij lijden ook, het systeem deugt niet. Dus doe er nu wat aan. Dit is het framework 
voor de komende jaren maar halverwege veranderen ze de regels. Ik kan de regels niet veranderen 
omdat de uitkomst mij niet bevalt. Dat is niet fair om een eiland op te bouwen, wij stoppen dat en 
doen onze eigen ontwikkeling. Als bezoekers komen en de bezorgdheid uiten dan ben ik ook bezorgd 
en word ik bevestigd dat we op de goede weg zijn. De tegenstand komt niet omdat ze het beste met 
je voor hebben.  
 
Woodley: over de gebeurtenis van vandaag, het is niet de bevoegdheid van de gezaghebber, het is 
gewoonweg beledigend. Bovendien was hij vandaag nog rechtmatig, Isabella is het er niet mee eens. 
Ondanks de uitspraak van de rechter gaat men gewoon door, ze willen de ontwikkelingen gewoon 
niet. Luchthaven ontwikkelingen en investeerders benaderen ons, ook de Indiaanse delegatie. 
Waarom moet we lijden, de delegatie uit India gaf ons een compliment. Onze mensen verdienen 
meer, dit project levert 300 M US$ op, samen in een PPS constructie. Wij wachten niet op NL we 
gaan gewoon door, wij willen eigen investeerders en niet Woonlinie. Extra persoon in STUCO, in  
EUTEL, een duur overheidsgebouw etc. Wij willen zelf kiezen en niet laten bepalen, het moet je geen 
slaaf maken. Over 10 jaar zijn we beter af en niet ondergeschikt gemaakt. Wij zijn progressief en 
willen niet in het keurslijf van de verzorging door NL, wij zoeken de mogelijkheden. NL lacht ons uit 
en wij maken het hen lastig. In plaats van ons te complimenteren liegen ze en maken ze ons 
afhankelijk.  
Ik heb geen zin om de agenda van NL uit te voeren, we hebben hier geen winter. 
Wij stellen ons open maar onze tegenstanders  gaan de dialoog niet met ons aan. Veel krijgen we 
voor elkaar als er maar respect voor elkaar is, maar de houding om de politie te bellen is illegaal. NL 
dealt niet fair met ons en is geen good governance, laat ons samenzitten aan de ronde tafel. NL wil 
dat niet, ze willen alleen dat we de instructie opvolgen. Ze luisteren nooit naar ons, kijk naar het 
pensioenfonds. Alleen als je spieren toont dan luistert men naar je. “Plasterk continues to dodge 
questions about the constitutional relationship. They have created a system where you cannot win. 
The Dutch government continues to break the laws and tample on human rights. The UN Charter 
says that all people should be treated equally”. 
 
Leerdam: Kijk naar de ID-kaart, waarom deze kostenverhoging? Het was slechts een formaliteit om 
dit in de ER te bespreken, NL luistert niet. De ABB, ook hier kan de ER niets aan doen, bel je dan Den 
Haag? Ik voel hetzelfde als alle mensen op de eilanden, we hebben geen zicht op de inkomsten van 
NL. Er is geen transparantie over de inkomsten betreffende de belastingen {individuele opbrengsten 
per eiland). Wie betaalt de kosten van de ondersteuning van de gezaghebber? Waaruit wordt dat 
betaald, wie heeft er wat aan? Helpt dat de armoede? Waar komt het geld voor RCN vandaan? Wij 
brengen alles op. Waarom levert NL geen cijfers maar vraagt ons wel transparant te zijn. PCN?  
 
Simmons: Is er binnenkort nog wel pensioen? Zorg voor ontwikkeling, dat brengt welvaart. Wij 
moeten zorgen voor de mensen op EUX, we zijn op de goede weg!  
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Leerdam: Bij de woningcoöperaties in NL: is de wet veranderd omdat er veel fraude was. NL belooft 
van alles, Saba doet alles keurig maar krijgt ook niets gedaan. Ze willen ons uitspelen tegenover 
elkaar. Daarom moeten we uit deze status, ze geven geen geld. Overal moeten ze eerst een studie 
voor doen maar de uitkeringen worden niet verhoogd, ze halen alleen geld op. De studies die 
geweest zijn worden niet gebruikt (VU). Dus kies voor je eigen pad.  
Woodley:  
Een spel wordt gespeeld omdat ze merken dat we aan tafel zitten met investeerders. Het bezoek 
vorige week van de ambassadeur aan India biedt mogelijkheden. Hoe kan NL verwachten dat we dit 
soort aanbiedingen niet aannemen terwijl we heel lang in zo’n slechte situatie verkeren? We 
verwachten een investering van ruim $300 miljoen. 
Heeft negatief gesproken over natuur onderzoek dat door een student wordt gedaan. Had veel 
kritiek op Stenapa. “Stop trying to introduce new nature areas. This is a plan to halt economic 
development”. Had ook woorden voor “onbetrouwbare” CBS cijfers. 
 
Jullie hebben Freddy Refungol hier gebracht als lid van de Commissie van Wijzen terwijl hij een 
puinhoop achterliet op Aruba. “When you come I hope you are ready to take what you get. There is 
talk of Plasterk bringing in a troupe on August 14th. Come good. ”. 
 
Gedurende de 2 ½ uur lange uitzending waren er maar 3 bellers waaronder de schoonmoeder en 
echtgenote van Kerkhof.  Zij heeft iedereen bedankt die hen heeft gebeld en steun heeft getoond in 
de situatie van haar man. “We have faith in you. We know this time change is needed. We have no 
reason to give up. We are going to win one day”. 
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