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QUOTE #S60 
Caya TarataCa 14', Oranjestad, Aruba _ 
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Customer • 

Quote Date x/2018 

Sales Person 10,.-2e 

Directie Arbeid en Onderzoek, 

li -0-2e  

Paardenbaaistraat 11 

Oranjestad, Arubà Aruba 

Phone 

Fax 

523-7720, 

523-7772 

Séivice Due By lob 

Quote,.request -:Samsung 

Payment Terms, 

1)u+r•11 :án Recëipt 

vGc• r. • r'• tV,-GtiC r-C1.lZ`ti P.,•y5 i,••.<<<••..= t!c•at -c • 
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3. 

Services Total AWGÓ.00 

Products Total 

BBO and BÁZVTaxes 

AWG10,037.50 

AWG602.25 

.Quote Total AWG10,639.75 

'THIS 15 NOT A BILL 

Approval Signature Date 

Thank you for your business 

Reina B,USin .ssTpchnologv Cava TaratataU Oranjecrad 

'-10• 7280006 280006iáI @reinaágëntiesnv.corh, Bánl<'s:R132 11" ' •'•"  Máí3 8' °°" '`' Pèr'ons sti
 •.V.K nr.: Uzu9; **Quotes are valid only ddring the'íiiónth.they áré crëatêd in** 

Phone +29728000 
nunirnee 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

5. 

verslag 

Directoraat-generaal 
Koninkrijksrelaties 

Contactpersoon 

e 

e 
e @minbzk.nl 

Datum 

13 december 2018 

Kenmerk 

2019-0000056912 

Directeurenoverleg Venezuela 

Vergaderdatum 10 december 2018 

' ( BZK) 

(BZ) 

• ( Defensie) 

1. Opening 

• BZK geeft aan dat dit directeurenoverleg met name in het teken staat van 
een terugblik op het bewindspersonenoverleg van 23 november en de 

opvolging van de genomen besluiten. 

2. Verslag directeurenoverleg d.d. 7 november 

• Het verslag wordt vastgesteld. 

3. Terugblik bewindspersonenoverleg Venezuela (d.d. 23 november) 
• BZ en Defensie geven aan met een tevreden gevoel terug te kijken op de 

uitkomsten van het bewindspersonenoverleg. Er zijn een aantal 
richtinggevende besluiten genomen, die nu opvolging vergen. 

• Defensie geeft aan te zijn gestart met de voorbereidingen  

"y`•-A 

•{•' :2 :?•F'.. '.•. F.• 3••.-:-f•>• 

• BZK benadrukt dat - ondanks het politiek besluit - ieder departement zelf 
verantwoordelijk is om met eigen FEZ te schakelen over de 2 miljoen die 

van de eigen begroting moet komen indien de claim niet gehonoreerd 

wordt. BZK coordineert dan wel de claim, maar is niet zelfstandig 

verantwoordelijk voor de kans van slagen. 

W—Ic:;. A•••• 4.• 

+••..r•,••:h:`;F z:i•s;),1^^,.krt;:ê••' . Over 

• 

de claim vindt op 17 december een ambtelijke werksessie plaats. 

Defensie benadrukt dat er politiek draagvlak bestaat voor'. 
en het indienen van de claim. Defensie ziet 

dit als een voordeel. 
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5. 

getlerubnceen••1 

• 

.rte-:... 

BZK geeft aan er naar een snelle eerste reactie (vóór de Kerst) te streven, 
zodat er -gefaseerd - praktische ondersteuning kan worden geboden. Nu 

er meerdere malen door de bewindspersonen is aangegeven dat 

Nederland waar nodig en gevraagd hulp en bijstand zal bieden, moet er 

ook daadwerkelijk geleverd kunnen worden, . ;.__: ; ; . M3 

F• ,. i ?:?•;};ï::Il^i5i 

•=L , 

• BZ wijst er op dat de bijdrage van 4 miljoen euro aan IOM aan Colombia 

door de Landen is geregistreerd. Hier zijn vooral op Curacao veel vragen 

over gesteld. 

4. ( Eventuele) communicatie uitkomsten BWO aan AUA & CUR 

• BZK geeft aan dat nu er tijdens het BWO een aantal richtinggevende 

besluiten zijn genomen, dit de vraag oproept in hoeverre deze besluiten 

gecommuniceerd kunnen worden. 

WWI 7i;:.: 
10 W,••;• 

d••yr+{;i>=a, 

• 

• BZ geeft aan dat het BWO van 23 november is niet onopgemerkt 
gebleven door Rhuggenaath en andere stakeholders, doordat het BWO 

stond opgenomen in de agenda van Knops op Rijksoverheid.nl. 

• Defensie geeft aanvankelijk aan voorzichtigheid te willen betrachten met 

het communiceren van besluiten uit het BWO. Toch is het wellicht slim om 
in ieder geval3-,,e:.a7t• _.••tz . 

•±•••',:•rz•à•. 

Datum 

13 december 2018 
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5. 

Datum 

13 december 2018 
pederubnceerd i:F`.3•,NM 

• 

• 

JenV geeft aan dat de ambtelijke contacten met het ministerie van Justitie 

van Curacao goed zijn. 
BZK geeft aan na te gaan op welke wijze boodschappen uit het BWO 

kunnen worden overgebracht aan Curacao en Aruba. De boodschappen 

zullen worden afgestemd met de andere drie departementen. Actie BZK. 

5. Terugkoppeling RVI (d.d. 4 december 2018) 

:• ;+•W;` ., 

6. Terugblik werkbezoek CuraSao 

I 

• In de week van 10 december zal ook Aruba - in het kader van het 

vreemdelingenbeleid - een werkbezoek brengen aan Nederland. 

•:'•1 IN-O—NWq••.:,:' . . 

•`•a4•.,'.+5•'i,'"••. ..-.••••. ti' 0 

ï-'k1•3"41 

3+? 

a 

t  
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Contactpersoon 

e 

e @minbzk.nl 

Datum 

1 februari 2019 

Kenmerk 

2019-0000056910 

agenda Directeurenoverleg Venezuela 
6. 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Deelnemers 

4 februari 2019 13:30 

Ministerie van BZK - Bonairezaal (Z22-31) 

1. Opening 

2. Verslag Directeurenoverleg (d.d. 10 december 2018) - bijlage 1 

3. Actuele situatie Venezuela 
4. Plan van aanpak bijstand Curacao - bijlage 2 

5. Begrotingsvoorstel Voorjaarsnota - bijlage 3 
6. Inbreng BWO (d.d. 5 februari 2019) - bijlage 4 

7. W.v.t.t.k. 
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7. 

BWO — Notitie financiering ondersteuning aan Landen vanuit BHOS 

Aanleiding: 

BWO van 5 februari jl. waarin StasBZK, StasJ&V en MinDEF vragen naar financiéle ruimte binnen 

BHOS-begroting om als onderdeel van maatregelen richting de Landen ook hieruit te kunnen putten. 

- MinBHOS heeft nader uitgezocht welke rol mogelijk zou zijn voor BHOS-middelen bij opvang 

op de Caribische landen van het Koninkrijk. Eerder werd geconcludeerd dat Nederlandse 

ODA-middelen gezien de ODA-regelgeving niet ingezet kunnen worden. 

- In het onderzoek is specifiek gekeken naar de vraag of de regels van eerstejaarsopvang van 

asielzoekers in Nederland van toepassing verklaard kunnen worden op de Landen. 

- De verantwoordelijkheid voor opvang en asielprocedures ligt bij de-individuele Landen. Uit 

artikel 3 van het Statuut voor het Koninkrijk volgt immers dat migratie een 

landsaangelegenheid is. Deze bepaling bevat een opsomming van 

Koninkrijksaangelegenheden. De onderwerpen die daarin niet vermeld zijn, zoals migratie, 

zijn landsaangelegenheid. 

- Alleen eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen in Nederland kan volgens de 

OESO-DAC worden toegerekend aan Nederlandse ODA. 

- Opvang van asielzoekers in de Caribische landen van het Koninkrijk betreft geen 

verantwoordelijkheid van Nederland en de OESO-DAC regels voor opvang van 

eerstejaarsopvang asielzoekers uit DAC-landen in Nederland zijn dan ook niet van toepassing 

op de overige landen van het Koninkrijk. 

Het is derhalve niet mogelijk om Nederlandse ODA-middelen, zonder deze 'om te katten' en 

van hun ODA-karakter te ontdoen, in te zetten voor de opvang in de Caribische landen van 

het Koninkrijk. 

- Een dergelijke inzet van Nederlandse ODA-middelen voor eerstejaarsopvang asielzoekers op 

de Caribische landen zou derhalve indruisen tegen de afspraak in het regeerakkoord, waarin 

de Nederlandse ODA-prestatie wordt gesteld op 0,7% BNI minus EUR 1,4 miljard. 

- Indien besloten wordt toepassing te geven aan art. 36 van het Statuut voor het Koninkrijk 

('Nederland, Aruba, Curagao en Sint Maarten verlenen elkander hulp en bijstand') dient 

derhalve gezocht te worden naar andere begrotingsposten die daarvoor wel geschikt zijn. 

Kern van inzet tot nu toe: 

r_-" 

¢;^m•`• 3•,••••w;;•• • C?•' • 

,. 
•  '" 

_ 

- BHOS draagt aanzienlijk bij aan de opvang van VEN migranten/vluchtelingen in de regio ( EUR 

5,1 min in 2018 via UNHCR, IFRC en IOM) en in 2019 al EUR 5.080.000, waarvan EUR 4 min 

via DRA ( in regio en als er mogelijkheden zijn in VEN), EUR 0,5 min via IFRC in regio en EUR 

0,5 min via ICRC in VEN zelf en EUR 0,08 min via VEN Rode Kruis in VEN). Daarnaast draagt 

BHOS indirect via ongeoormerkte bijdragen aan VN, ICRC en CERF bij. 



7. 

Achtergrond: 

Met groei van de crisis in Venezuela is het aantal migranten/asielzoekers op de eilanden 

toegenomen. Exacte cijfers zijn onbekend. Het Nederlandse Rode Kruis ( NRK) schat aantallen 

op Aruba en Cura4ao op respectievelijk 16.000 en 26.000. De opvangsituatie verslechtert. 

- Externe kritiek ( UNHCR, ICRC, NRK, Amnesty) op gebrek aan duidelijke procedures en 

gebrekkige opvang is groot; 

NRK biedt op beperkte schaal en zonder toestemming van Cura•ao opvang voor 

Venezolanen in ernstige humanitaire nood, maar heeft financiële en logistieke beperkingen. 

De vorige week gestarte eigen fondswerving voor het werk op Aruba en Cura•ao heeft tot 

nu toe EUR 100.000 opgeleverd. 



Mïnisteí— ván Binnenlandse Zaken én`_ 
Koninkrijksrelaties 

Aan 
Van' 

nota 

StááissecretaHs +ian BZK 
[?GKR 

nanleláing•ar0kemsteNmy _ _ _......... -_,,— 

0p dinsda 5 februari a.s.,heeft u éen bewindspersonendverleg inzake 
Venea 20, -Het  overleg vindt plaás bij ljer.rri(rilsiejie,van Áigërnene.ïák'en. 
AáiJ ezTg'zullëri zijn ministrr'8fok (82), ininistg• Bijlévcld'(Defénsië), _r Inlster 
Grapperhaus (7enV),-Staaissecretaris Harbeis (1enVj en minister Kaag 
(BROS). • . - 

• U wordt vergezeld door;.• f- • =•`.w '; >: '- ; 
• U bent - gelet op de codrdinerende rol van BZK-= gevraagd deze vergadering 

voor te zitten. 
• Voor het overleg is 45 minutCn gepland, 

Ad~,Bctl 

Kennisnemen van de geannoteerde agenda In de bipage. 

Ba✓okken BSK enderdelen 

DGKR 

Toea'ctuing 

Uw annotatie treft u in rood in de geannoteerd agenda in de bijlage. 

i 

Di u-
4 rebruáciZttl9" 

Kenmerk 
2939=UO•i15•69d 8ér'víndspersónénovérfég Véneïuélá  

4 

Dlrecton•L•G;:narnrit , A, 

Konlnkaijip»latias • 
t1in•5S4rièvfngjrr{dtàqdse  
ZaY,pl eàiCunrnkrq,c5rè•ana 

Gonteciperaaon 
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Mihístërie Van Buiterilandsé Zaken 

8. 8. 

agenda 

Rijnstraat 8 
2515 XP Oen Haag 
Postbos 20061 
25ÓD EB Den Haag 
Nedetland 
www.tljks6verheid.nt 
Nederjand 
www,nederl àndwereLdwlld. nl 

,contactpersoon 4tMA 
Bí:windspèrsonèrioverleg Vérieïuela 

Vergaderdatum en -tijd 5,"februari 2019, b9'O6 -"09.45 uur 
Vergaderplaats Minísterie•.van Algemene2Záken 
Deelnemers Minister Blak BZ , 

Minister Kaag (BROS) 
Staátssecretaris Krlopsi8g l‹, voorzitter). 
Minist_er.Bijleveld (Defensie) 
Minister Grapperhaus(]enV) 
Staatssecretaris Harbers ()enV) 

VaQr-uw Informatie: Ij in dë-tékst ïrY food. 

.•tláemèéri: 
031 -,' Vérwa+ciit wordt dat, tlinist;er Kaag een tóétichttng zat geinen ovér de 

mágelij4cheid.van _hef bèscFiikbáar sullenvan  €inánctí•e midd_etèn voor 
humartltai're hl.ílpverlening.l'tr Vé~rtezE•eÍ'á. . 
- tlkunt,aarigeven•dat het= van,belaitg,is'6rri. Aruba ,én-Cura.qao tè- 
'_be•ktcerr_i•i'j.tilt besluit;, • 

AE5:2:, U kunt áanciacht,.vragén.vQdr Gbmr►nWisàtie ófiét Gezaghebkiér Bónàlré. 
...._....---'---- . 

N6 3: 1J kunf denut-en noodzaak van een ,mQer regtiller DWO Veriézuela_ 
bttpreékbaar ma•en- Golet op de- l•uldige.;óntwikkelirtgen•kàn }•èt 
vèr5tándig,z,ijn,ejèn 'vzïlgend - B1Nt} irr t« pJ:annén over-2 woken, -•  
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8. 

3. Biistandsvérzbek Curacáó [b`ésfiko'urlit ï +èh ,3) 

• U-ktttá'€dir ónt'lércléél zeJfïr#le7gte• éFï desÁe•ren•t'staatss`eCr•etarls Nàrl••rs 
•'1tÈf,wt7prd'(1 ven; . f ̀  t. 

•0 Wra•Ó'trèé•t bljná 4 twèken géfétien.' ëëii- verzírek om PVstaád gé•an. 
•itet Ts van 6efáng rw s7nct met eera eerste• reertlé te kcsrrrgïr. 

• U kurít een ki?rté ter.ugkQpp•ling;gévén vàti u•N bézoek i•ië# NTR RUit• 
aaò Ar'ilbá'eÍ? Culágao tWee WGke4.gèleilen• 

í` Tljdéns:ítàt•ti•±2c•k is g•tëlïfdàt'1ié• k'átifrré•f•ët ueïz'vé• c•_p pvs•`f%í•é 
éri•cinstru4fië.•ë'wij•è zá2=bèzJér►;, 

•!J-kunf het béfáng v•n éèn g•fasè•rzfe.aanpak• arirlers#•íep•n weoefts 
bi•perkte capiciteitr kenitis err éxperti 'de kant vat! Cura•ap. 

n !-•etpaan 0a,.aánpak In tlie-Gi,i?áge 10ëft eert lógfscfj vér-vàlg' a40, 0e 
riëe,ts inge`gèd:tzï á•siar►d d. m. v. °kenars, exper#ise en tëcïrrílsche 
ondersteuriffig. 

0 Be~gsnt l:.0 kunt 'VOgen ó'fdè_béschrevéfi' pnderstèuning ulà het 
g1 f van.aár• in de-ti_ljÍàge kan'Yekenèn op poédkelrtg. ur 

• Akkoórd 0D besll punt-2 

a U,Pfl•TÈ ,i•1]STA•ID i•R•9Ac Aruba heeft.op vttjdáy ••,fetrr-uarf jl. een 
verzaak drn Hijstor géd# ,qn áan.stas)env.. Nèt.gaat.orra tijdelijke 
technische bi}starid daar de-1ND in de vorm van opleidingen en 
tralnÍngen aart de vreemdelingenketen In het kader van 
a5felprocecJures:   - 

o Beslkpunt 3: U kunt- los van het recente verzoek van 4,ruba vragen 
of rfe bewindspersonen instemmen het actief verkennen van andere 
mogelijke,oridersteuning!•behoeften-van, Aruba In, lijn met het 
niczgëlljke aanbod voor Cüra•ao. 

* Akkoord op. beslispunt 3  

• De regering van Curár•ao heeft de Nederlandse regering op 10 januari op basis 
van artikel 36 Statuut (onderlinge,hulp erg bijstand) een verzoek dm 
ondersteuning gedaan in het kader van"het-dossier Venezuela. In het verzoek 
richt zij zich onder meer op: 

a) naleving van de internationale normen inzake mensenrechten; 
b) het bepérken van illegaal verblijf d,m.v, intensievere. opsporing; 
c) verruiming van de verwijdercapaciteit; 
d) het ondervangen van risico's in de`gezondheidszorg. 
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8. 

• Bijlage_ 2 bevat_ een voorstel tot respons_ ophet.betreffende verzoek. Daarbij 

wordt in grote lijnen uitgegaan van: 

a) Het leveren van gefaseerde ondersteuning. Op korte termijn betekent dit 
het bieden van kennis; en'expertise bij de inrichting van adequate 
procedures en _processen en het bieden van opleidingen, ". i' ingen èn%of 
personele,capaciteit viá detacheringén Voor een korte periode. De 
mogelijke ondersteuning- op de (rniddél)lange termijn- is mede-áfhankelijk 
van de mate waarin 'de gezamenlijke `claim'Venezuetá` bij Voórjáarnota 
wordt gehonoreerd. 

b) More for more, lens for less,.De omvang en reikwijdte van de 
ondersteuning hangt deels af van de mate waarfri Curasao zelf de 
noodzakeiijké besluiten neemt en ,acties uitvoert die bijdragen aan de 
totstandkoming en uitvoering van een ordentelijk vreémdèlingenbèleid. 

• Na instemming met het bijgaande voorstel tot óildersteuning zal een brief 

-door de Staatssecretaris van BZK-mede nárnens de betrokken 

bewindpersonen aan de'regerinq-van Cura•céo-worden opgesteld„,conform 
bovenstaande redeneerlijn. Ín dé brièf',zá1 Nedérlánd aangeven wèike concrete 
ondersteuning hef-op korte-termijn•kah,bieden. -Mocht Nederland (gedeeltelijk) 

ingaan Op het-bijstandsverzoek van Curasào dan zal Aruba 
hoogstwaarschijnlijk volgen. Daarom wordt voorgesteld - waar mogelijk en 

noodzakelijk - gelijktijdig ook proactief het gesprek aan te gaan met Aruba 

ten behoeve van ondersteuning van Nederland. 

Beslispunt 2: U wordt gevraagd in te stemmen met bijgaand voorstel tot respons 
op het bijstandsverzoek van Curagao. 

Beslispunt 3: U wordt gevraagd in te stemmen met het starten van verkenning 
met Aruba voor het aanbieden van ondersteuning aan Aruba. 

Datum 

01-02-2019 

Onze referentie 

Pagina 5 van,7 



4Y••1p:•„•iqq., •;•up:'J.f'Pif".k•yr;idyr.•rv•„n .f,1••: :w•.•.:y,ab.•..•.'.•. .;y •.l - i .l um1r••1•Fy•,{...i..i 
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Aàn 

Van 

StasBZK' 

,DGKR 

notà 

Ministerie van Binneniandse Zaken en 

Koninkrijksrëtaties 

Bewindspersonenoverleg Venezuela 22 februari 2019 

• Op vrijdag 22 februari a,s.-heeft.0 éen,beivtndspersonënovérÍeg'inzake 
Veneiuela: Het ove•Íeg vindt pÏáats b̀ij het,minísterie van Defénsie.. 

• Aanwezig zullen zijn minister Blok (BZ), mtnistec kaag (BHOS), minister 

Bijleveid ( defènslé) en Staatssecigiár'is' Hdrber5 (zenV). Minister Grapperhaus 
(3e0) hèeft zich afgemeld. 

• AZ zal ambtelijk vertegenwoordigd-zijn. 
• U wordt vergezeld door `(dgKR) 

• U bent - gelet `op'de ,cóQrdinerende rot van BZK --gevraagd deze vergadering 
voor te zitten. 

• voor het overleg 15.45 minuten ,gepland. 

1, 
2. 

Kennisnemen 'vàn de geannoteerde agenda in de bijlage; 
Instemmen met - en ondertekening van - de antwoordbrief op het 
bijstandsverzoek van Cura;ao (bijlage-3); 

3. Instemmen met de antwoordbrief op het bijstandsverzoek van Aruba, 
welke door Stas3enV wordt ondertekend. 

Betrokken 6ZK onderdelen 

DGKR 

Toe4Vchtrng 

Uw annotatie treft u in rood in de geannoteerd agenda in de bijlage. 

Antwoordbrief Curacao 

In bijlage 3 treft u een antwoordbrief (ambtelijk afgèsternd met BZiDefensie 
en JenV) op het bijstandsverzoek van'CuràSao d.d. 10 januari 2019. Het 
betreft een bijstandsaanbod dat Nederland, op korte termijn kan leveren. 
Gèvraagde ondersteuning op '(middei)lange termijn zal onderwerp van 
-gesprek moeten blfjvén. Of Nederland' dit kan leveren Is onder andere 
_afhankelijk van de`claim bij Voorjaarsnota, omdat de departementale' 
begrotingen niet voorzien in dergelijke vormen van ondersteuning. 
Indien u akkoord bent én de brief ondertekent, zou deze - indlen gewenst -
direct h̀a'het Bewindspersoniendvérlêg1kunnen' wórdén"gédeéld meCCuragao.  

pIreC.oraat'G4neraél 

Konfnkriiksrelaties 

'Contactpersoon. _ 

Datum 

Z1-(46ruerf 2019' 

Kenmerk 

,2019~0964 94 

BIJf>yge(d)` 

s 

Pagina l'van 2 

3 yY 

.i0. 



Datum; 

2Irebr rEoIq. 

Kenmerk 
2D29;800Ó•96a4• 

Antwoordbrië Aruba, 
• -In de bijlagé tréftu ook een antwoordbrieF óp het bfjstándsverzoek van Aruba 
. d.'1'februáii 201stweike.zál worden bPántwóord doór tas)edV. 

• Indien ákkdord, kan ook dit ántwoo'rd indien,gewénst - , gerjktijàig , 
,u tgestuurá worden,mèi het antwoord op #iet verzoek van Éurat aP, 

peg•n 2.véit ;Z 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

agenda Bewindspersonenoverleg Venezuela 

10 

Dlrectomat-Generaal 
Konlnkrljksrélatles 

Turfmarkt 147 

Den Maag 

Postbus 20011 
2560 EA. Den Maag 

NeCerlárid 

Contactpeiseon 

,j'f►•`••`•á.•#• %íái 
T 

•<,,* ;••"+••' minbzk. 
nl 

Datum 

20 februari 2019 

Kenmerk 
2019-0000096462 

'vergaderdatum en -tijd 22 februari 2019, 09:0009:45. uti 

Deelnemers Minister Blok (BZ) 
Minister Kaag (BHOS) 
Staatssecretaris-Knops (BZK, voorzitter) 
Minister Bijléveld (Defensie) 
Minister Grapperhaus (lenV) 
Staatssecretaris Harbers (lenV) 

Voor uw informatie Uw pèrsoórilf}ké annotatié Ere. . -J de. teles"t ►n rosid.. 
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•ëdèrubrj••érc• 
Dircétoraat -Genera ái 
Kóninkrilksrelaties 

Datum 

februari:2019 

nmerk 
19-0006096462 

iIIYYYYiIt • ' • ' 

Ié•:_. • •.:ii, 
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;.; 

• orisceq•apt-G.!•a raa! 
kar•á►kr•ksrelatie; 

• Datum 

lriérk • 
-vasaeQ944,6• 

ui. ten rei- ' ijdt,,,<e, .., .•vp.rzoc., 

fJuitefl 'reiMj• e 'ver 

4. Qntwikkèlingen Aruba TGc•r• b•sii••sunté•l wtenrelkwijdceverzoek 

3 :U'kittiG.'sllt_fln#er'ti'éel.'[tlegl•):x•t1`Ïnleidén  . t r- - -'í• - ` •.t ss-•  

_• rL•tiEtriC;een teCugk•ppeili•rg . geven :van.c•,w•gespr•h•et MP,AiÏA'••erid• , . ... , . .. • . -. . . 

•a •laetsehappel•fs•c-•n pójlttëïse•.o•nts•t'bue•r, cf•,•it•át•é.,•i• •V•'riezueÍ•:err,. 

, .. et/anrlen-qróè•t, ífa[ •s oó•, ige•bá•r'bij:•••A•.. .._ . . • ,' . - . 

-. /••J;•.• ,/'t `` i . Yagi••4:vb,tt 3 



10. 

• ••:k`- • .' , .4 ,1 

•• .:t,llt`u'nt,'•#•ral•••8rfs'f#••+ti•••vrágéá.atr'í.•ëén` t+3eÍich••rrg Q•i h• 
.mëe:st, Cé•éntébjstaric!s`vèrzóé'tc _váriuit.•ïcc'•fï•' 

;/Pt?ÁiTE,Bx.7$TANQ ARU•9A» 
,rr MinrstérBikker (Aruba) heeft síaátssëcrétàris,Narbèrs op wwoensdag 

21-februárdjl. een-àanvullè0 verzoek om GijstáOd gedaàn: i'7ët`gaat 
dezé.-kèér ëm-'peisórïèÍe tii,jstánd In ,6 INO,. 
medëwèrkëis`v•ï•ar'' idé d.ui.i• •rá'rr°•-ó'.i•?•á•rii••r .•ro•r•e•atlísnclélin•'.yars 
BsièÍáát'rvr`agen. 

.à aP.3 f•dreiéïti7ág, he!` 'vérznèït nog àl/èéri.àm CijcÏéÍijpcè tëcÏiniSchè 
bijstand dotrr de iND irf de •órm varí ópleïd•níren én cr•ininqeg,aan de 
vreémdélingenketen !n hetkadér van aslelprcïcèdures. 

Inbreng t2k., 
Stas3ënV .zal stellen dat uitzending van iND=rnedevrerkers voor 
langere termijn'niét gedèkt ts jn zijn begroting. Dergelijke bijstand 
maakt,o, deei uit 'van.tret n'O bégrotin,gsvvorstgl bij Vóorjaarsncr.ta 
,(agendápUát. 7),'.Het Is daarom va'n belang;dat'ied,ereen dat_ 
'6egroti.ngsváórstèi ondersteunt, _ 

U kunt'StaislenV vragen of hij,echtgee,n _mogelijkhedenziet om toch 
op korte termijn een uitzending te organiseren oni Aruba :(en Gura(,ao) 
iets rneercomto- } te gèven. 

• Op Aruba ondervindt steeds meer ongemak bij de gevolgen van de situatie 
omtrent Venezuela. In de eerste anderhalve maand van dit jaar zijn naar 
verluid 130 asielverzoeken gedaan op het vliegveld van Aruba. Afgelopen 
vrijdag 15 februari zag Aruba zich op één dag zelfs geconfronteerd met 31 
asielaanvragen. 
Minister-president Wever-Croes komt - gelet op deze ontwikkelingen - naar 
verluid op korte-termijn met een breder bijstandsverzoek dan het verzoek dat 

0 
Minister Bikker op, 14ebruari jl. heéft ingediend. 
„r:eEly ïjdfs~-g m 

_ 

e vérzop 
e 

ifil"M".•7:•n'• 

Diredoráàt-Generaal 
Koninkri ksreláties 

Datum 
20 febrtiïri 2C 19 

'Kenmerk 
2019-00bD09fi462 
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e ent b é°rd• 
»r; • `•r •••td,it,  

buiten', ,'reikwijdte erzoe'. 

5. Antwoordbrief respons bijstand Curacao & Aruba 1,:1161 

_• 1 . 

-4, • Dit. bes- ver••neven aa• 
-daar;kan irarprittCtp,e geen •. . . 
Hèt antwooixi betref= 
onderdeÍérf uit he_ t'v=   _  

9eT• . - 
d: 

invesferir2gen,in •nanc. -n'E_ •_. rzien ae. ' -igerr 
van de.àepàrfemep'ten nu +íté_'L' ,áF, :+ederam.,hét•betang van 
de` tlaÍtn-bij Váorjaàrsnó'tà {agendape  .  

Besllspunf la: U kant vrag•n of,dè bewlndspersa•en Ínsiemmen+rnet 
de brfèven aanCu.ra•aó (onrïe_r;•ekenti7g,cloor •r) en. Áruba. 
(ondédekening Sí"asaenV). 

• Akkoord op besifsAunt.xa  

9 Indten -getekénd kírpnen de _bri,even,. uanttaag-nag ge•deéld orrJen mec 
Aruba én Gura-C,ao. 

Te overwegen vat( ,om - in overleg met Aruba en•.Curacao -,actierte 
cortrmuratteren overáe bijstand.die ivederfand ,zat'.(eve•en-rfct••►ng áe, 
Eerste en TWeedé Kamer. •1V8: iNoor_ávoerrn. gfryn voor •tiíj s•et,̀ touuvtje' 
na de MR wordt voorbereid. 

a. NL staat:al lange- tljd onder drtiK van ÉIVTK•en fnternationale 
or een brief te,`stuc én, kan •e_t kat?ine•,de 
bQödschaplhet"verbaaÍ bep.atén, 

o U kunT_voorstelreri hlerin het voortouw te willen nemen. 

• 8eslisp•rnt 1b: U Kt•rff ytagen bf;dé•6•kvjndspeísoriériJnst@Mrr)en, 
met -eérrp•roàetieve,trrilef Van, u aan dé Eerste'err Tinreëde Kamer. 

• Akkoord op bestispunt ib 

De regering van Curagao heeft d_e Nederlandse regering op -10 januari jl. op 
basis van artikel 36 Statuut-(onderlinge hulp entijstand) een verzoek om 
ondersteuning gedaan in het kader van het dossier Venezuela. 
De ministervan Justitie van Aruba-heeft op vrijdag.1 februari jl. een verzoek -
om technische-bijstand gedaan aan Stas]enV. Het•.gaat om tijdelijke - 

5 

Curacao, 

•rse 

• 

• 

Di rectoraat-Coneraal 

Konlaknksrelatres 

Datum 

20 februari 2019 

Kenmelk -
2019-O000096á62 

... Gr••. 

)_4•A' 
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10. 

eclërUb•èee 

technische bijstand dbor'de IND inde Oofrri_Van opleidingen èn trainingen aan 
de vreemdelingenketen in het kader van asielprocedures. 

• Bij het BéMndspersbn-eh 3èrleg Ván,-5 fëb`rueri'jl. heeft u ingestemd h:ét'hét 
voorstel tot ondersteuning ende inrichting .,van een gefaséerdè aanpak. 

• In bijlage 2 en 3 treft'u de cbnceptbhef aan dé regering`van Aruba en 
Curagao conform het plan van aanpak. 

Beslispunt 1A: U Wordt gëvraágd in te stemmen met dè'brieven`aan Aruba en 

Curagao_in bijlage 2 en 3. 

Bëslispunt 1B: Is het raadzaam op basisvan de antwóordbrieven ook de Eerste 
en Twéede Kanner te rnforrnerènóvèr dë'.teiiéveren bijstand? 

6. Notitie firianciering tinderstéuning•éán Lánden ,vanuit BROS 

jG•íi~n-b'ësllspu>r>ritéinl  

; tÏ kurït'r"ritni•tèrXziact vragen tlétondèidé'èl in tè ?eidén 
IVt3: de no[ide Í$ d.d. 2i+ tearuari_2Q t9• nóg rtíét beschikbaar 

p i re ct ora a t-G c n e ra a l 

Xoninkr{ ksreiatfes 

Datum 

2D februari 2019 

*enmeiit 

2019=0ó000964s2 

PM: notitie over financiei7ingsmogetijkhederi vanuit 8H0_S wordt-z.s.m. 
nagesttiurd. 

7; Becirotingsvoorstel Vooriaarsnota [beslispunt 2] 

V 4̂1•a 

4 , :Okuntdit•ancjerdeèl•inlelden, 

-Cf Irt-ftet vortge 0WO is de wens.geuit arn het begrottngsvoor5tel pij 
Vqorjaarsno'ta ,te bespreken: 

.+_• Atte departementen trebben ïrirri•ddéls •- rnede op basls wan de 

tiijstandsverznekeR •- stukken aangét.è.verd„ 
o C?ok ..-Ii4M5 heéft zich lnmidddels bij de élalm aangestoten vanu_'tt bijstand 

op • gezondhet.dszor}.. ._ < , - .• .,. . 
b. Ne clàÍrnen alleen posken tlte'daàChyerKpJ•tFroC b tatÍn•zuttén leidèn., 

i -ite •'• -i kwi jcltë Skrzo • A 

ïri:•G'J 

íji/vfilivt2f f* , 

• ,y 
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;[Sïiectoi•áaL r•iëráàt; • > 
ïtcntnx•éjksretát{es• 

Datum- 
9-

• 
; 

Tijdens h+e: Bewindspersonenoverieg van 5 februari is verzocht de stand var. 
zaker. omtrent het begrotingsvoorstel voor de Voor)aarsnotca te bespreken, welke 
het ministerie var. W-K mede namens de bewindspersonen. van Defensie, ?er.V, 82 
er. BHOS bij het ministerre van financien zal indienen. Daarnaast werd tijdens dit 
BWO besloten dat deze departementen afzonóerlijk een passage opnemer over 
het betreffende begrotincisvlorstA: ir. de bete dsbrief die ir, het vooraar van 2019 
aan het ministerie var rnancièn word: verzonden, Gezet op de aard van het 
bjstandsverzoek var Cura;ao wordt het t;egrotingsvoorstel ooi: po'itiek gesteund 
docr tiet ministerie van VIVS. Een uitgebreide onderbouwing van het, 
i egrotmgsvoorstei_ hiervan treft u aan in U lage 4. 

.7'Qélichtiiig 
Het béfréYfiénde voórstel is sirids;de.iaátste besprëking op 23 .novembér,abngèvuld 
ame(-éërt-aáitáipósten:die vobrtkgr"riénun ee..(mogélijké),respons op de, 
dníietsteun ngsvërzoeken váá Curá•o (d. d'. ,10 J&iuá"r.'á19 j ent Aloha ,(d.d. 1 
°,f•éhruM12019 ):;Hetgaát,hié[ omvërzoeken die mómenteel,niet•.gehonóreetd 
kunnèn worden,wègens een gétirek'aari finánciëh, zoa s ondersteuning &; 
:sprnenwèrOnn9 inzáké géiondheidsiorg ,.v,réèmdelingendeterïtie , .vérvrijdëringén,en, 
kostgnpostèit-geëRtop' het langdurig opleiden e. trainen'- van pèrsoneeÍ binnèri oe• 
•vreériidelin g"ke'te nDe uiteindelijke respons op de bijstandsverzoeken vast - 
•Aruba en,Curai áo en ,wat Nederland -kán leveren áán bijstand f angt daármeé 
:stérk sáinen'-met de honorering` van óii begrotingsvoàrstél. 

SegroGnnsvoorstel 
.Nekt bijgáànd«; bégrotingsvoiirstel is als'volgt opgebouwd: 
' >Versterking maritieme.greníen. 

2.. Aanvullend lZijkspakket -accommodatie 
3:• - Opleiding & trainingen (lángdurig) 
4: .lJittireidingdètentiecapacitéit  
5: :Onderstëu•ing samen•,vérking gèzondhèidszorg 
'6: ; :Verwijderingen• 
7: .Crisiscoár.dinaEié 

È 2.19b.000 
€ 10.389,236-
E 6:149.280 
É 2-.000;000' 
E 2.062. 0QÓ • 
€- 75Q:000 
.€' PM' 

C 23:54Ot51b 
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DirectóràaNGeir'eraal 

Koninkrijksrelaties 

Datum 

20 februari 2019 

nmerk 
19-'6600096462 

q 

h1•,k4 •̂•'l•`f•,.b6 IUWq•+ v 1.G••Vw...•.M1 ••44" 1 ,•dt••f`•• w.utl•i 4••Ar1•~••` ••• 2  
4 r rn 
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M • 1. 

• !!M1V{•yA lfó,ftyhWNbyarSM1Vlf•ri 4YWA'Md'; •1FYM,YAWM`,y .'aÍhW•Y9wNry ,.,•1•vYr.yWW•, N1Vri1WNfWdBWrf$Y'!'N18+ó•Nh1i1'4hVV•fi4NriAN8Y{•N1fM1•PNdíWnry$IMIVNfr4,6VÀriPuIAdwV9dN1NA'+PWhBWlAWWh4JN'N}S'R71hYfJ448tKAP ti} .WHM1Y 
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.' 
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rym•m t G ';•n . . „ .  :. . -. - - uFvnasrk .W4 .40,w wxa'xw.vrrL 
•tr•IXvári•IY•Yro#kkYA7Vf•f B•}%4NJ•:A'•nAgAW`n•SRI Nx•VTti{•{•• •í^WhY•k {C1A9Rpïl4MW{•$`YAA4A•+NivYnU•hdA(LM•F.4••F A• QUAB•Si•ktlN4ffH+•d•M#xAAIVY,t 
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Beslispunt 2: BZK,dient mede namens het ministène.ván Defensie,- èhV,•BZ en 
VWS via diens beléidsbrií:f óp'1S rnáárt èenbègrotingsvoórstèl-in t w' . v. EUR 23;5 

miljoen bij het ministerie van Financiën. De departementen nemen afzondëjrlik 
een passage op over hèt'betreffende begrotingsvoorstel in de beleidsbrief.dié in 
het voorjaar'van 2019 aan het ministerie van Financiën wordt Verzonden. 
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Ministerie-van BinnénlándseZaken en 
Koninkrijksrelati'es 

Aan 
`Várï 

nota 

be "stáatssècretaris van_B2K 

,Cónferénéë;call StBssBZK - MinFin inzákè 
begrotingsvoorstel Venezuela (28 februari 2019) 

-Aartléàíitg/broblermsLeltiru•  

0Wdonderdag-28 februari voert u-van 09:30 tot 10:0O.uur een cchference.calf' 
niét dé_minispg van Financiën,. _De áanletdi voór dit gésprek;bétreft uw, " 
to`èzëggirig"tijdën"s hét•i>ëiviiidsoéisonénóvérlëg, Vènezuë1a (d.-d. 22 februáti'2019)i 
:om de rriinister van Fnàncién vast mee te nemen in de financiële problematiek die 
(nr o! elijk) vi ortkgmt uit dè situátië ómtrenf Vënézuèla.; 

Óp pagina 2.van-dëzé'd6ia vindC_ 7• w ànáóiátië-vóor dit gesprek 
,tijdens dé confereheé cá11 inbellen. 

Dogl,:gèsprëk 
Hét dael-van het gesprek met de minister van Financiën is tweeledig:, 

- Dè minister van Financiën informeren. over de_ffin ële uitdagingen 
rraar~r dé diversé minigteriés zich moméntéé( gesteld zién`als,gevolg 
van.de situatie in Venezuelàerí dedáarmeé gepaard gaande,hulpvragen 
ván_Aruba en Curásáó: 
De ministèr van Fnanciën informeren,overde(financiële}-risico's va_ n 
,mogelijkemassamigratie ën/of de noodzaak totevaéuatie van 
Néderlandse burgers uit Venezuela: In -dergelijke,crisissitt.atiés valt "het 
niet uit te- sluiten dat vóór besluitvorming Voorjaarsnota, aanvullende 
r iiddélëri bënodigd zijn. 

Toëlkh ' g 

- Het ministerie yán Financiën is door het ministerie; vàrï BZK fórrneel nog 
niet op de hoogte-gesteld over het begrotingsvoorstel inzake Venezuela. 
Het rnïnisténe 'van Financiën beschikt•derhalve niet, ó4er'de tekst'ván het 
betteffénde'voorstel' 
Op 15 maart 2019 zenden de minister van BZK en u de beteidsbriJ aan 
de ministervan Fnanciën: In de beleidsbrief maakt u dë irïzétvári.BZK 
kenbaar voorde besluitvorming_ Vóorjaarsnota 2019, inctu_sief: héi 
begrotingsvoorstel Venezuela. 
Na 15 tnáart zuflén'de daádW&kelijké gesprékkeri óvëí-dè-
begrotingsvoorstèllen^tussen he[ ministerie van BZK en het ministerie van 
Finaricién gèvóëril-wordèn (eérst ambtelijk, daarna hoog ärribtëliWèn 
uiteindelijk bewindspersonen). U zult op 16 april in gesprek gaan_ met de 
minister van Financiën., 

Directoraat-generaal 
, KONnk#jksreia6es 

Cuntaétpersóon 

T 

"Datum 
2ó februari 20i9 

kenmérk 
Z8_1-0000426580 

Metàpmerkinger• 
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- 

Datum 

26 februari 2019 

Kenmerk 

2021-0000416500 

Op 26 april vindt de besluitvorming over de Voorjaarsnota plaats in de 

UW ANNOTATIE 

a 

Inleiding: noodzaak begrotingsvoorstel 

- Venezuela staat aan de rand van faillissement en de humanitaire situatie 
verslechtert in snel tempo. De scenario's voor komend jaar en de penode 
daarna zijn allesbehalve rooskleurig indien een politieke transitie uitblijft. 
De noodzakelijke economische hervormingen en verlichting van de 
humanitaire situatie blijven vooralsnog uit. 

- De crisis in Venezuela heeft destabiliserende gevolgen voor de gehele 
regio. Aruba en Curacao zien zich als gevolg van toenemende migratie en 
illegale grensoverschrijdende activiteiten geconfronteerd met grote 
uitdagingen, waaronder druk op de arbeidsmarkt, gezondheid, veiligheid, 
onderwijs, opsporings- en detentiecapaciteit, verwgderkosten, etc. Vorige 
week wierp het Maduro-regime opnieuw een eenzijdige 
grenssluiting op, hetgeen het terugsturen van uitgeprocedeerde 
Venezolanen zal belemmeren. 

- De autoriteiten op Aruba en CuraSao zijn nauwelijks toegerust om 

eigenstandig aanvragen tot bescherming ordentelijk te verwerken. Dit 

blijkt ook uit werkbezoeken die Nederlandse experts in 2018 aan Aruba en 

Curacao aflegden. 

- Binnen het Koninkrijk bestaat de verplichting ex artikel 36 van het 

Statuut dat landen elkander hulp en bijstand verlenen. 

• 
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- Onlangs hebben beide landen op grond van dit artikel om bijstand 

gevraagd. De politieke lijn is dat Nederland op constructieve wijze 

omgaat met dergelijke verzoeken. 

- De reguliere departementale begrotingen van BZK, Defensie, BZ, JenV 

en VWS voorzien niet in het leveren van bijstand aan de Landen, 

terwijl er wel een juridische verplichting bestaat. 

- Afgelopen vrijdag heeft het kabinet aan de Tweede Kamer kenbaar 

gemaakt al op een aantal terreinen ondersteuning te kunnen leveren aan 

Aruba en Curacao. Het gaat hier met om name ondersteuning in de vorm 

van trainingen en opleidingen inzake processen in de 

vreemdelingenketen. Dit kan gefinancierd worden uit een potje van 

189.000 euro dat door vier ministeries is bijeengebracht. Overige 

bijstand is afhankelijk van de mate waarin aanvullende middelen 

beschikbaar worden gesteld. 

- Om de overige noodzakelijke en gevraagde bilstand te kunnen leverèn 

aan Aruba en Curai;ao zal ik namens de betrokken bewindspersonen van 

JenV, BZ, Defensie en VWS een begrotingsvoorstel ten behoeve van de 

Voorjaarsnota bij u indienen. 

- Het leveren deze bijstand van door Nederland aan de Landen draagt bij 

aan het voorkomen dat er zich situaties voordoen die de inzet van 
de waarborgfunctie noodzakelijk maken. 

Tevens stelt aanvullende bijstand de Landen zelf in toenemende mate in 

staat om zich voor te bereiden op eventuele plotselinge verhoogde 

migratiestromen. 

- Door het een gebrekkige functioneren van de vreemdelingenketen zijn er 
signalen dat de rechten van vreemdelingen (die zijn vastgelegd in het 

EVRM) worden geschonden. Hier wordt het Koninkrijk der 

Nederlanden als verdragspartij (internationaal) op aangesproken. 

Ook neemt de druk vanuit de Tweede en Eerste Kamer en vanuit NGO's 

op het Koninkrijk (lees: Nederland) toe om diens verantwoordelijkheid te 

nemen. Bijstand is hiervoor de aangewezen route. 

Financiele consequenties (mogelijke) crisissituatie 

- Bij plotselinge migratiestromen (crisissituatie) zal Nederland uiteindelijk 

Aruba, Bonaire en Curacao moeten helpen (conform Irma) en zal 'de 

rekening' mogelijk grotendeels bij Nederland terecht komen. 

Dergelijke hulp - in crisissituaties - is zeer kostbaar. 

- De ontwikkelingen in Venezuela volgen zich momenteel in rap tempo op, 

waardoor niet uitgesloten kan worden dat in aanloop naar 
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Datum 

26 februari 2019 

Kenmerk 

2021-0000416500 

Voorjaarsnota eerder middelen noodzakelijk zijn indien zich 

daadwerkelijk een crisis ontvouwt op de landen. 

Over de inhoud van het begrotingsvoorstel 

- Het begrotingsvoorstel Venezuela heeft politieke steun van de 

bewindspersonen van Defensie, )enV, VWS, BHOS en BZ. Deze 

bewindspersonen zullen deze steun kenbaar maken in diens eigen 

beleidsbrief. 

- De financiele uitdagingen zien onder meer op: 

0 

• 

■ 

■ 
■ 
® 

- 

- 

De uiteindelijke respons op de bijstandsverzoeken van Aruba en 

Curacao - en wat Nederland kan leveren aan bijstand - hangt daarmee 

sterk samen met de honorering van het begrotingsvoorstel. 

Het begrotingsvoorstel ziet enkel toe op het leveren van reguliere 

ondersteuning. mil  ,xí .^mrirx f• :s x ••.:: 3 • t•: ;.-. 

k :i5•'••th=', 

••'Y,, á',M::.e: 

„ .`Y=•4.'S'•`•''':• •. . '.:'i•F r á6•i':.iN:r'(. 

7•. UP• .^'.U'1;01 

- In het bewindspersonenoverleg van 22 februari jl. heb ik de collega's 

opgeroepen om nog eens goed te kijken naar het begrotingsvoorstel en 

de zaken te markeren die echt absoluut noodzakelijk zijn. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Reder,ubnóéerd)l Directoraat-generaal 

Koninkrijksrelaties 

Contactpersoon 

notitie Begrotingsvoorstel Voorjaarsnota Venezuela ( BZK, 
Defensie, BZ, JenV en VWS) 

Datum 
4 maart 2019 

Kenmerk 

2019-0000117881 

Inleiding 
• Venezuela staat aan de rand van faillissement en de humanitaire situatie 

verslechtert in snel tempo. De scenario's voor komend jaar en de periode 

daarna zijn allesbehalve rooskleurig indien een politieke transitie uitblijft. De 

noodzakelijke economische hervormingen en verlichting van de humanitaire 

situatie blijven vooralsnog uit. 

• De crisis in Venezuela heeft destabiliserende gevolgen voor de gehele regio. 

Aruba en Curacao zien zich als gevolg van toenemende migratie en illegale 

grensoverschrijdende activiteiten geconfronteerd met grote uitdagingen (druk 

op de arbeidsmarkt, gezondheid, veiligheid, onderwijs, opsporings- en 

detentiecapaciteit, verwijderkosten, etc.) die de Landen nauwelijks het hoofd 

kunnen bieden, hetgeen leidt tot groeiende ( inter)nationale kritiek op het 

Koninkrijk over o.a. mensenrechtenschendingen bij de toelatingsprocedures 

en in de detentiefaciliteiten. 

• Op 22 augustus 2018 heeft de staatssecretaris van BZK bij de behandeling 

van het hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties in de Ministerraad aangegeven dat de 

bewindspersonen van BZ, BROS, JenV, Defensie en BZK, gelet op de situatie 

in Venezuela en de gevolgen voor het Koninkrijk, gezamenlijk een 

begrotingsvoorstel zullen indienen bij Voorjaarsnota. 

Aanleiding & probleemstelling 

• Aruba en Curacao dragen een eigen verantwoordelijkheid voor het 

migratiebeleid en de beheersing van een ( plotselinge) migratiestroom en de 

opvang van migranten. 

• Curacao heeft op 10 januari 2019 een bijstandsverzoek gericht aan 

Nederland. Het hulpverzoek richt zich op personele, financiële en materiele 

ondersteuning bij het optimaliseren van de 3 EVRM beschermingsprocedure 

zodat deze in lijn is met de internationale verplichtingen, het verbeteren van 

de aanpak van illegaal verblijf, verruiming van de detentiecapaciteit ten 

behoeve van het terugkeerproces, en het ondervangen van risico's in de 

gezondheidszorg. 

• Curacao geeft aan dat diens vreemdelingenketen niet toegerust is op het 

verwerken van het aantal vreemdelingen dat illegaal verblijft op het eiland. 

De aanwezigheid van naar schatting 4000 - 6000 illegale Venezolanen in 

combinatie met een slecht functionerende vreemdelingenketen zet volgens 

Curacao voorzieningen onder druk en leidt tot verdringing op de 
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• 

• 

• 

arbeidsmarkt, een toename van (drugs)criminaliteit, een toename van 

uitbuiting ( mensenhandel) en toenemend besmettingsgevaar. 

Inmiddels heeft Arubaanse minister van Justitie op 1 februari jl. een technisch 

bijstandsverzoek ingediend voor tijdelijke ondersteuning van de Arubaanse 

vreemdelingenketen middels opleidingen en training ten behoeve van het 

optimaliseren van de asielprocedure. 

Op 20 februari heeft de minister van Justitie een aanvullend verzoek 

ingediend om tijdelijk 4 tot 6 deskundigen vanuit Nederland uit te zenden, in 

het kader van de behandeling van asielaanvragen. 

Naar verluid zal Aruba mogelijk deze maand een omvangrijker 

bijstandsverzoek doen aan Nederland. Aruba heeft in de media aangegeven 

dat er voor de opvang van Venezolanen van een jaar mogelijk 45 miljoen euro 

nodig zal zijn. 

• 

• 

Het Koninkrijk der Nederlanden wordt als verdragspartij ( internationaal) door 

verschillende organisaties aangesproken op de (vermeende) schendingen van 

het EVRM op Aruba en Curacao. Het functioneren van diverse onderdelen in 

de vreemdelingenketen op Aruba en Curacao staat op gespannen voet met 

artikel 1, 3, 5, 8 en 13 van het EVRM. 

Het leveren bijstand van door Nederland aan de Landen draagt bij aan het 

voorkomen dat er situaties voordoen die de inzet van de waarborgfunctie' 

noodzakelijk maken. Over het waarborgen van o.a. mensenrechten stelt het 

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden dat elk der landen zelf zorg moet 

dragen voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en 

vrijheden. Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en 

deugdelijkheid van bestuur is desalniettemin een aangelegenheid van het 

Koninkrijk (lees: Nederland). 

Datum 
4 maart 2019 

Kenmerk 

2019-0000117881 
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1.1 Politieke noodzaak ondersteuning: 'Een Koninkrijk met wederzijdse 

betrokkenheid 

• Regeerakkoord. In het regeerakkoord staan diverse relevante passages: 

o Gezien de spanningen in Venezuela verdient ook de relatie met dit 

buurland, direct grenzend aan het Koninkrijk, bijzondere aandacht. 

o De onzekere politieke situatie in sommige buurlanden in Zuid-Amerika 

maakt samenwerking extra noodzakelijk. 

o Het Koninkrijksverband schept ook verantwoordelijkheid, in het 

bijzonder voor het waarborgen van integriteit van bestuur en van 

effectieve rechtshandhaving en grensbewaking. De raad van ministers 

van het Koninkrijk zal hier op toe zien. 

• Bewindspersonen BZK, BZ, BHOS, Defensie & JenV: 'actievere en bredere  

ondersteuning_'. Op 23 november 2018 is tijdens het bewindspersonenoverleg 

Venezuela ( BZ, JenV, Defensie, BROS, BZK) besloten dat het — gelet op de 

uitdagingen die de situatie in Venezuela meebrengt voor het Koninkrijk — 

verstandig is om waar mogelijk actievere en brede ondersteuning te bieden 

aan Aruba en Curacao. De beoogde ondersteuning zag vooral op technische 

bijstand door (experts van het) het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

• Expertbijeenkomst Eerste Kamer. Op 11 december 2018 heeft de Eerste 

Kamer een deskundigenbijeenkomst gehouden over de verantwoordelijkheden 

voor de bescherming van mensenrechten van vluchtelingen, asielzoekers en 

migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, in de context van de 

staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De 

experts hebben unaniem een actievere rol van Nederland bepleit in de 

ondersteuning van de landen. Nederland heeft volgens de experts als grootste 

partner binnen het Koninkrijk een loyaliteitsverplichting door het verlenen van 

hulp en bijstand die de autonomie van de landen niet tenietdoet, maar juist 

ondersteunt. Nederland heeft daarnaast volgens de experts de morele 

verplichting om niet te wachten tot de waarborgfunctie ( art. 43, tweede lid 

Statuut) in zicht komt, maar al in een eerder stadium op basis van art. 36 

Statuut de landen binnen het Koninkrijk te ondersteunen om de geldende 

verdragsverplichtingen na te leven. 

• Conclusies & aanbevelingen VN Antifoltercomité 2018. In de conclusies en 

aanbevelingen van het VN-Antifoltercomité ( CAT) stelt het comité dat 
Nederland op grond van artikel 43 van het Statuut voor het Koninkrijk de 
noodzakelijke bijstand verleent bij het opzetten van asielprocedures in de 
Caribische landen van het Koninkrijk ( paragraaf 12b van het rapport). 

• Uitvoerinq motie Strik. Op 18 december heeft de Eerste Kamer de motie Strik 

aangenomen, waarin de ministers van Justitie en Veiligheid en van 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretarissen 

van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

worden verzocht om in overleg met de Caribische landen in het Koninkrijk te 

komen tot adequate bijstand om te waarborgen dat asielzoekers humaan 

kunnen worden opgevangen en een zorgvuldige en passende procedure 

kunnen doorlopen, opdat strijdigheid met de mensenrechten te allen tijde 

wordt voorkomen. 

pederubnceërd 
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• Politieke uitspraken bewindspersonen. Het Nederlandse kabinet, onder wie de 

minister-president, heeft in 2018 verschillende malen publiekelijk aangegeven 

dat Nederland bijstand zal leveren aan Curacao en Aruba als de Landen 

hierom vragen. Binnen het Koninkrijk bestaat de verplichting ex artikel 36 van 

het Statuut dat landen elkander hulp en bijstand verlenen. 

• Bijstandsverzoek Curacao (d.d. 10 januari 2019) en Aruba (d.d. 1 februari  

2019). Op 10 januari 2019 deed Curacao een bijstandsverzoek aan 

Nederland, op basis van artikel 36 van het Statuut. Op 1 februari 2019 en 20 

februari 2019 volgde Aruba. Nu Curacao en Aruba bijstandsverzoeken hebben 

gedaan is het aan Nederland om te bezien of én op welke wijze tegemoet 

gekomen kan worden aan deze verzoeken. 

1.2 Bekostiging ondersteuning 

• De beoogde kosten voor de ondersteuning aan Aruba en Curacao kunnen niet 
worden gedekt door de departementale begrotingen. Er bestaat bij de 
departementen geen post voor het verlenen van onderlinge bijstand op basis 
van artikel 36 van het Statuut. Gelet op de kwetsbare positie van 
mensenrechten is de ondersteuning echter wel noodzakelijk. 

• De mate waarin Nederland ondersteuning kan bieden, hangt af van de mate 
waarin het begrotingsvoorstel wordt gehonoreerd. 

• Daarom dient BZK/KR mede namens JenV, BZ, BHOS en Defensie en VWS 
een begrotingsvoorstel in, zodat de ondersteuning van Aruba en Curacao 
gefaseerd gestalte kan krijgen. 

1.3 ( Beleids)doelstellingen ondersteuning 

Versterking capaciteit Landen: vreemdelingenketen cf. verdragsverplichtingen 

De Landen Aruba en Curacao structureel in staat stellen om te 
voorkomen dat de rechten van vreemdelingen worden geschonden 
en te verzekeren dat de Landen zelf internationale 
verdragsverplichtingen kunnen blijven nakomen, in het bijzonder 
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het 
Vluchtelingenprotocol (Aruba), door te investeren in het inrichten van 
adequate procedures en processen, verbeterde detentiefaciliteiten voor 
vreemdelingen, de versterking van lokale capaciteit en te investeren in 
opleidingen. 

(Verhoogde) migratiestroom - 

De detectie en beheersing van een ( plotselinge) migratiestroom vanuit 
Venezuela over zee naar Aruba, Bonaire en Curacao; 
De opvang van migranten bij een ( plotselinge) migratiestroom. FT 

Datum 

4 maart 2019 

Kenmerk 

2019-0000117881 
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Datum 

4 maart 2019 

Kenmerk 

2019-0000117881 

Financiële ramingen (Totaal: EUR 23,79 miljoen euro) 

Investeringskosten 

Totaal E 23.785.516 

2.1 Versterking maritieme grenzen (EUR 2,19 miljoen) 
Situatie 

• De alsmaar verslechterende situatie in Venezuela heeft effect op pogingen 
om de eilanden te bereiken. Er is volgens de Kustwacht reeds sprake van 
een toename van niet-gedetecteerde aanlandingen op Curagao en Aruba. 

In 2018 hebben er volgens de Kustwacht mogelijk 62 niet-gedetecteerde 
aanlandingen plaatsgevonden. De verwachting is dat deze aantallen zullen 
toenemen naarmate de situatie in Venezuela verder verslechterd. De 
huidige fysieke capaciteit van de Kustwacht kent zijn grenzen. Ook wordt 
de route naar Bonaire, al dan niet via Curagao en/of als gevolg van een 
'waterbedeffect', steeds vaker gekozen. Mochten Colombia en Brazilië 
verscherpte grensmaatregelen nemen, dan kan de route naar het 
Caribisch deel van het Koninkrijk nog aantrekkelijker worden. 

• Hoe meer migranten er niet voortijdig door de Kustwacht onderschept 
worden, des te groter de kans op negatieve - soms zelfs fatale - gevolgen 

voor de migranten, en hoe hoger de druk op de eilanden als de migranten 
er wel in slagen om succesvol illegaal aan land komen. 
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Maatregelen 
De volgende maatregelen kunnen (versneld) genomen worden om bij te dragen 
aan de doelstelling om illegale migratiestromen tijdig te detecteren en/of 
ontmoedigen. Er zijn thans geen levensvatbare alternatieven, die geen grote 
verdringingseffecten elders zouden teweegbrengen-. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Toelichting 
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weergegeven. 

2.3 Voorbereidende maatregelen crisisorganisatie Koninkrijk 
Ter voorbereiding op scenario's van grootschalige migratie, evacuatie van 
Nederlanders uit Venezuela of natuurrampen in het Caribisch deel van het 
Koninkrijk dient de koude kant' van de crisisorganisatie van het ministerie van 
BZK te worden versterkt. Het gaat hier om aanvullende inzet van 2fte 
deskundigen voor de periode van een jaar voor werkzaamheden bij het DG 

Koninkrijksrelaties en bij de Vertegenwoordiging van Nederland op Curasao. 
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Raming deskundige 'koude kant' bij DG Koninkrijksrelaties (1 jaar) 

Schaal 12 
medewerker 

Bedrag 

Raming Uitzending 512 (Vertegenwoordiging NL te Willemstad) (1 jaar) 

Bedrag 

€ 

Post 

Loonkosten 
(S12) 
Tijdelijke 
huisvesting v.v 

Huurvergoeding 

Buitenlandvergo 
eding 

€ " O 
€PZ-2A9J 
5 
- 

Schoolkosten € 

Verhuizing incl. 
Onvoorzien € LCEN11 € 

Totaal C 165.000 

2.4 Opleiden 1 trainingen personeel (C 6.149.280) 
In het bijstandsverzoek geeft Curacao aan dat het de nadrukkelijke wens is van 
de regering van Curacao om te voldoen aan de internationale verdragen en 
regelingen waaraan het Koninkrijk aan gebonden is en daar op een correcte 
manier uitvoering aan willen geven. Echter betreft het voor Curacao geheel 
nieuwe procedures, waarvoor momenteel - ondanks de reeds ingezette 
samenwerking met Nederlandse instanties - nog niet voldoende ervaring, 
capaciteit, kennis en kunde hebben kunnen ontwikkelen om dit als een soepel 
lopend proces te kunnen uitvoeren, zeker niet op een grotere schaal dan een 
incidenteel verzoek. Aruba heeft op 1 februari 2019 een soortgelijk verzoek als 
Curacao gedaan. 

Datum 
4 maart 2019 

Kenmerk 

2019-0000117881 
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Aantal ` 
medewerkers 

ticket :Logies/dagv'éfgoéding 
personeels' 

kosten, 
Tótaal 4, 
wkn 

 .z•+t•    •• t •:` , ww " 
• 

Tóta•iil 1'jaar 

•-I:633:680 

• 

Kosten uitzending oT&V medewerkers voor i•mnd en i jaar. 

Kósten uitzendiri.q DT&V medewerkers-(excl-apparaatskosten) 

"Àantàl ' 
mëdéwerkers . 

Logies/dagvergoèding 
persi+neels 

kóstëín' 

Kosten uitzending IND medewerkers voor,1",jaar 

-. .ko'sten  uitiendií•q •IND'béslisníèdewerkè•s (é•€ëí:' a= raatskósten)  
- — 4 - - - . PF_,a - 

Aàntál , 
,IQ•edewerkers   

ticket - Logiès/dagdergoeding peí soneiaskástèn 

• 

Totaal 4 
"n'_ 

E 1.675.200' 
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e,derubrïdë•• 
Dátuor• 
,4 neaart 2019• 

`,1Céninerli. 

20]9-000Ó317881' 

Kosten' uitzending IND .administratief inedewerker-, -voor 4 woken ( excl. 
';apparaatskc•sten) _  _-_ 

iAántal' 
medewèrkërs_ 

tickèt Lo ies dá ver oedin ersoneelskosten • 

sAáníiani 

,Nj de berekening van de_kbsten van COK W&V en IND wordt van het volgende; 
-uitgegaan:, 

uïtzerrdíng 'voor 1:jáar;a 
inzet ván -admi' ílstratie'f medewerkers van„dé'IND-op.scháál, 7;, 
'inzet van.besiismedewerkers van de'1ND op schaal , 1óí 11;, 
.inzet-van regievoerders van de DT&V;• 
Dirèctd -Iódhkoste€ïco'nform Hándlëidirig Diierheidstarievën 2ó17', 
kárit"óorkósti rh "edsn -;gedragen' door'dë,L. ndén; 
de Landen zorgerr-voorde béschikbaarheidívan tolken 

-2.5 Uitbreiding capaciteit vreemdeGn-gendètentie, 
De druk op de:detentiecapaciteit voor vreemdelingen.op Curagaomeemt steeds -, 

verder tb.ë Íns2013 heeft Curagao SÓ7 il{egaien verwijderd; waarvan-61, metdé 
'Venezolaanse hationalitèiL Dit-aantal is-de ,áfgelopen jaren toegenomen tot een_ 
totaal van 1532 verwijderingen In 2017 waarvan 1203 de Venezoiaànse 
nationaliteit hadden: Tot-en met oktober 2018 zijn 967 'iiiegálêrï verwijderd door 
Curagao,'waárVán 758 met de Venezolaansé nationaliteit., kanttekening hie•hij-is 
weel dat dé'grensaus'sén Vënézuela .en h-ét•C&Mbisch deel' van het Koninkrijk 
gedurende dè,éei-tté 3 minden van 2Ó18'-wa§ gëslóténiwaardoóe rnindèr/geen 
verkeer van personen'piaátsv_ónd. 

Gelet óp de•t•epgrkte en verouderde déténtiéfà ciliteiten .vor vreemdelingen o 

,ontstáari,doordiverbè'zettih'g.veiiighgidstWcó's, niët-alleén'vdór het personééi en 
;de. gédetine'erdèn; maar ook voorde Curagaose.samenleving. Op woensdag 5, 

december 2018 ontsnapten 7 Venezolanen uit-de Vreémdelingenbarakken; terwijl 
deze enkele momenten hiervoor door Kustwacht waren overhandigd aan het, 

Korps Politie Guragaó . "Op. dit moment zijn vrouw elijke ,vreemdelingen wegens, 
•,gébrék aan' adeouate',faciiitëiten niet gedetineerdin•voorzieningén Uëdbeld'vbor 
vreemdelíngen; maar in r•egutiere détentïe-faciliteiten. Daarnaast lopen processen! 
`in , de,vreemdeiingenketemvast, doordat Curagao -over te weinig ;detentie- yen 
-verwijdercápaciteit beschikt. Curagaó heeft Nederland daarom om bijstand 
-gevraagd orn de detent ecapaciteit voor.vreemdeiingen te verbeteren en 
vergroten (con fdrm .de,intémationáié normen die hiervoor gelden) Het 
'bïjstandsverzoek•ziet toe op-de uitbreiding -van de "vr'eemdelingèhcapácitéit 
;geschikt voor 50-mannen en 50 vrouwen. De uitbreiding van de capaciteit van de 
`vreentidelingehcèpaciteit-is.oí» ,de ,volgende redènen-noodzakelijk:• 

=i'otál t-jaar 
TotaáÏ 

i voorde berekening wordt,uitgegaan ,van dé dirécte, loonkosten schaal .11, 
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Aederubnceerd A_ , 

• Het verlichten van de druk op de detentiecapaciteit (via uitbreiding) 
vermindert de kans op mensenrechtenschendingen. Het VN 
antifoltercomité stelde in 2018 vast dat personen die verwijdering 
afwachten, gedetineerd worden onder erbarmelijke omstandigheden, 
waarin zij bloot gesteld worden aan mishandeling en seksuele uitbuiting. 

• Het verlichten van de druk op detentiecapaciteit (via uitbreiding) vergroot 
de verwerkingscapaciteit van de vreemdelingenketen op Curacao. 

• Door te investeren in de uitbreiding van vreemdelingencapaciteit kan 
Curacao eveneens worden geholpen voorzieningen te treffen voor 
gezinnen, vrouwen en kinderen, conform internationaal recht. 

Kostenraming: 
Met het ministerie van Justitie van Curacao en het Rijksvastgoedbedrijf ( RVB) is 
gekeken naar verschillende opties voor uitbreiding van de detentiefaciliteiten. Alle 
opties zijn onderbouwd met bouwtekeningen en kostenramingen. Curacao wil de 
voorzieningen voor vrouwen en kinderen aanpakken en de capaciteit vergroten 
met 50 plekken. De kosten van de verbouwing zijn voor alle drie de opties 
geraamd op ANG 4 miljoen ( EUR 2 miljoen) met een bouwtijd van 18 - 22 
maanden. De exploitatiekosten worden geschat op ANG 2 miljoen (EUR 1 miljoen) 
per jaar en moeten worden gedragen door Curacao. 

2.6 Ondersteuning en samenwerking gezondheidszorg (EUR 2,06 
miljoen) 
De Curacaose autoriteiten geven in het bijstandsverzoek aan dat door de 
aanwezigheid van vreemdelingen op het eiland de risico's op besmettingsgevaar 
van infectiezieken en de overdracht van geslachtsziekten toenemen. Daarnaast 
staan de medische voorzieningen van Curacao onder druk, doordat vreemdelingen 
hier wel gebruik van maken, maar niet de kosten dragen ( bijvoorbeeld 
ziekenhuisopname en bevallingen). Het bieden van ondersteuning op het terrein 
van gezondheidszorg is om de volgende redenen noodzakelijk: 

Door de aanhoudende toestand in Venezuela zijn zowel volwassenen als 
kinderen vaak niet gevaccineerd, met uitbraken van infectieziekten tot 
gevolg. Door de instroom van Venezolanen op Curacao daalt de 
vaccinatiegraad, waardoor er grotere kans is op uitbraken van 
infectieziekten. Door het vele reizen tussen de eilanden en bezoek van 
toeristen is er niet alleen kans van een infectieziektenuitbraak op 
Curacao, maar binnen de gehele Caribische regio. 
Zonder een verhoogde vaccinatiegraad neemt het risico op infectieziekten 
toe ( DTKP, , mazelen, rode hond en de bof). 

- Zonder financiële ondersteuning vanuit Nederland valt het niet uit te 
sluiten dat Curacao zich gedwongen voelt de toegang van vreemdelingen 
tot medische zorg (spoedzorg, ziekenhuisopname, bevallingen) te 

ontzeggen, hetgeen op gespannen voet staat met mensenrechten. 

Datum 

4 maart 2019 

Kenmerk 

2019-0000117881 
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pedërubnceerd,•A 

Kostenraming 
Curacao heeft op basis van de huidige cijfers een inschatting gemaakt van de 
benodigde ondersteuning op het gebied van gezondheidszorg. Vaccinaties tegen 
DTKP, , Mazelen, Rode Hond en Bof ( MMR) lopen naar schatting geleidelijk op tot 
onvoorziene kosten van ANG 50.000,- (EUR 25.000). De huidige trend van 
Venezolaanse ongedocumenteerden die plotseling voor een 
bevalling naar het ziekenhuis komen met een frequentie van 2-3 per maand, zal 
waarschijnlijk toenemen, met een schatting van kosten tot ANG 75.000,- (EUR 
37.000) per jaar (exclusief complicaties). Spoedbehandelingen van 
ongedocumenteerden zonder een verblijfstatus (volwassenen 
en pasgeborenen) die zich plots melden bij het ziekenhuis met een medische 
noodsituatie hebben in het recente verleden geleid tot een jaarlijkse kostenpost 
van ANG 4 miljoen (EUR 2 miljoen) in het ziekenhuis. Voor de nabije toekomst 
wordt voorzien dat dergelijke medische noodsituaties vanwege de toenemende 
aantallen migranten en de afbrokkelende situatie in de gezondheidszorg van 
Venezuela, wederom bovengenoemde proporties zullen aannemen. 

Voor bevallingen en spoedbehandelingen van ongedocumenteerden in het 
ziekenhuis stelt VWS voor het Nederlandse model aan te houden, waarbij er geld 
beschikbaar wordt gesteld in een 'fonds', waar het betreffende ziekenhuis kan 
declareren, wanneer er kosten worden gemaakt ten aanzien van 
ongedocumenteerden. 

Aantal Stuksprijs Investeringskosten 

1 Vaccinaties'2 pm pm 25.000 

2 Bevallingen 30 1233 37.000 

3 Spoedbehandelingen pm pm 2.000.000 

Totaal 2.062.000 

2.7 Verwijdering (EUR 0,75 miljoen) 
Enkele duizenden Venezolanen hebben hun weg gevonden naar Curacao via boten 
en via ' overstay' van hun legale verblijf en zijn niet ( permanent) vertrokken. De 
schattingen zijn dat er momenteel een populatie van naar schatting tussen de 
4000 en 6000 Venezolanen op het eiland verblijft zonder geldige 
verblijfspapieren. De Curacaose autoriteiten beschikken over onvoldoende 
middelen om uitzetting te bekostigen. 

Kostenraming 
Het betreft het verzoek van Curacao voor transportmogelijkheden voor 
verwijdering (tickets of anderszins logistieke middelen) voor het verwijderen van 
5000 personen. Ticketkosten naar Venezuela bedragen circa US 125 (EUR 110) 
per persoon, in totaal US 625.000 (EUR 550.000). Tevens heeft Curacao verzocht 
om extra capaciteit voor het wagenpark met een 15- persoonsbusje, een grote 
bus, 2 SUV's en een pick up voor bezoeken van bepaalde locaties en 

2 Curacao dient de benodigde vaccinaties via de PAHO te bestellen. Indien 
vaccinaties onvoldoende voorradig blijken, dan kan worden bezien of er vanuit 
Nederland nog extra vaccinaties kunnen worden ingevlogen. 

Datum 
4 maart 2019 

Kenmerk 

2019-0000117881 
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4éderubriceerd,A Datum 

4 maart 2019 

Kenmerk 

2019-0000117881 

bagagecapaciteit. Dit kan tevens invulling krijgen door het sluiten van tijdelijke 
(lease) contracten. 

Aantal 

5000 
personen 

5 

Stuksprijs 

110 

40.000 

Investeringskosten 

550.000 

200.000 

€ 750.000 

1 

2. 

Kosten verwijdering 

Transport 
(wagenpark e.d.) 

Totaal 

3. Overige financiële uitdagingen 
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Aan 

Van 

nota 
F 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

De staatssecretaris van BZK 

DGKR 

oa'tum, 
12 maár 2019 

Kenmark 

2019-4400131067 

Gesprek StassBZK _ MinFin_ inzake begrotingsvoorstel 
, Venezuela (13 maart 2019) 

13. 
Oln•teïsat-y•naraal 

Koninkrljksielatles 

Contattparíaoó • 

t 
©. .F 

nallee,n5Íprot eemscr, ' •. I w _ k ' - - - Átet opm'ëikinge s;'• d 
Op woensáag'13 maan a,s, voert u één•t7wèede gesprek reet de•minister ven _ ' 
Financiën hèY begrotingsvoorstel Venezuela. Oe aanleiding voor dil gesprek 
betreft dé,uitkomsten van ambtelijke gesprekken tussen de Inspectis.dér 

Rïjksf nincien (hierna: IRF)'en respectievelijk Bik;-BZ, befénsié, ]ënV'en'vim 
over het begrótingsvoorstel Venezuela in het kader van dé 

Voorjaarsbesluitvorming. De tekst van dit begrotingsvoorstel is op verzoek van de 
minister van Financiën op maandag 4 maart 2019 door BZKrrlet ÍRF gedeeld. Op 

kina 3 Ivan deze nota vindt u de annotatie voor uw gesprek.   
X1,2. Q'_, '• ' y -` zullen eveneens aan het gesprek dcclnémén. 

13etrokYen part;en 

KR & FÈZ. 

Doel gesprek 

Het doel van het gesprek met de minister van Financiën 'is meervoudig: 

de minister van Financiën herinneren aan`uw aankondiging dat u zich 
namens de overige bewindspersonen In het kader van Venezuela meldt 
reet een begrotingsvoorstel waarover bij Voorjaarsnota 2019 wordt 

besloten. Deze aankondiging deed u op 22 _augustus 2018, toen Hoofdstuk 
IV KR tijdens de MR werd besproken. 
De minister van Financi@n informeren •over de politieke afspraak die de 

bewindspersonen op.23 november jl, onderling maakten dat u mede 
namens 'de ministeries van Defensie, BHOS, BZ, 7enV een 

begrotingsvoorstel In het kader van Venezuela indient ter besluitvorming 
Voorjaarsnota. 
De minister van Financlén Informeren over de politteke afspraak die de 

netrokken bewindspersonen op 23 november jl. onderling maakten dat de 
genoemde departementen afzonderlijk steun -"or het begrotingsvoórstel 

Vénezuela uitspreken in diens beleidsbrieven aan MinFin. 

Afhankelijk van het verloop van het gesprek •kunt,u de minister van 
Flnanciëri uitnodigen voor het bewincispersunenoverÍeg_ Venezuela op 22 

maart a.s. 

1 
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13. 

Tt6i 6 nq  IRF ziet geen noodzaak om dè besliikvorining ̀over-het_ bégroMngsvocrstef 

naar voren te:hëlen. IRF §af,aan dat tïét bégroti"ngsvodrstei Venezuela" 
mee•zahopen ìn de reguliere VoorjaarstiesÍuitvorming. 
14 wil het door BZK'gi:cóbedigeérdê b'ègrótingsvóorstel wéér ópdëlcn'Fn 
stukjes_ De, betrokken departementen zouden daarbii ze, .f ddé b dargénlie 
tƒéTieèrd kunnen worden aan de`inzët,vamhet betreffende dépàrternent 
(bijv-, kustwac1ht bij Defensie) moétenxlai'nen via de eigen bëletds6rlèf.. 

'De Interne weging-van de betrókken depàrtementen ten aanzien 
van inzet besluitvorming-Voorjaarsnota heeft reéds 
plaatsgevonden (in'Bestuursrader )., Be' deze 14éme weging is 
uitgegaan van de procesafspraken die de bewindspersonen 
onderling hebben gemaakt inzake het begrotingsvoorstel 
Venezuela. 

Het standpunt van BZK als zodanig gecommuniceerd naar Defensie, 3enV, 
BZ, BHOS en VWS is als volgt: 

• De bestaande gemaakte afspraak in het bewindspersonen-
overleg Venezuela dat 8ZK het begrotingsvoorstel Venezuela 
met steun van overige departementen indient, blijft staan. 

. In de BZK-beleidsbrief wordt benadrukt dat het 
begrotingsvoorstel maatregelen bevat die geënt zijn op 
Rijksbrede problematiek. Dit dient derhalve, niet door één 
specifiek departement gedragen te yforden, 

• Op verzoek van IRF neemt de BZK-beleidsbrief wel een 
onderverdeling op per'post, naar analogie van de Input die door 
de departementen is aangeleverd: 

• IRF eist dat de betrokken departementen hun steun actief zulten 
opbrengen tijdens de begrotingsbliateralen. 

0 Het is voor BZK van belang dat er:een formeel gesprek_ 
plaatsvindt over de maatregelen'uit het begrotingsvoorstel. Het' 
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13. 

Datum 
,i2 maan 2019 

Kenmerk 
°219=p(lOpi31Ab7 

nuten-dé,noád2aal• van de moatregelen opgenomen in dit 
voorstei.wcïrd'tnog•steeds'door-de bët`o'kken departementen én 
BZk onderschreven. 

Onderverdeling posten begrotingsvoorstel Venezuela 

m'ffittttlYYiitl'lá'fftttt•iifiiYfNYfllili(•i1L••••U, 0iiijj•Y'dtl'iti(ItïT(dliliM'in."OUN•fáflSiYiiM1ApiliIII 

UW ANNOTATIE 

Proces Voorláarsbesluitvor iing 
- Ik heb begrip voor het gegeven dat u in het kader van de Voorjaarsnota 

hecht aan integrale besluitvorming. 

Ik herinner u graag aan mijn aankondiging op 22 augustus 2018 dat ik 
mij mede namens de overige bewindspersonen in het kader van 
Venezuela zou meiden met een begrotingsvoorstel waarover bij 
Voorjaarsnota 2019 wordt besloten. 

Op 23 november heb ik met mijn collega's van Defensie, ]enV, BZ en 
eHOS afgésproken dat ik — mede gelet op mijn col rdinerenderol - in het 
kader van de Voorjaarsbesluitvorming mede namens het ministerie van 
Defensie, jent/ en BZ een begrotingsvóorstel indien bij het ministerie van 
Financiën. 

Y 
Hiei bij Is de afspraak gemaakt dat Defensie, jen V, BZ en BROS 
afzonderlijk een passage over het betreffende begrotingsvoorstel 
opnemen in de beleidsbrief die in het voorjaar van 2019 aan het 
ministerie van Financiën wordt verzonden. Dit hebbende overige 
departementen inmiddefS,gedaan. 

• 
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• 

Ik maak'ín de.BZK=bereidsbrief :per post een_ondérverdéling„paar 
•anatogie'van de input die door de departementen is aangeleverd.. 

Deze,ondervèrdeling kunt u benutten tijdens,de,begrotin"bilateralemdie 
u voert met de afzonderlijke departementen. Na 15 maart_kunnen deze 
gesprekken plaatsvinden, waarin de afidnderlijké maatregelen per 
departement kunnen-Worden uitgelopen. 

Ik zal mijn collega's oproepen het begrotingsvoorstel Venezuela actief op 
te brengen tijdens de begrotingsbilaieralen die in het kader van de 
Voorjaarsbesluitvorming tussen de ,departementen worden gevoerd: 

[ AFblANKErU7K VNN.arEALGOP.IGIESPitEK] 

Ik nadíg u graag uit om over het begrotingsvoorstel te spreken, tijdens het 
bewindspersonénoverlèg Venezuela dat op 22 maart plaatsvindt. 

Poótl_dke Conto+l 

Op 15 maart a.s. zenden de minister van BZK en u de beleidsbrief aan de 
minister van Financiën. In de beleldsbriet maakt u de inzet van BZK 
kenbaar voor de besluitvorming .Voorjaarsnota'20I9, induslef het 
begrotingsvoorstel Venezuela. 
Na 15 maart zullen de .daadwerkelijke gesprekken over de 
begrotingsvoorstellen tussen het ministerie van BZK en het ministerie-van 
Finar dën gevoerd worden (eerst ambtelijk, daarna hoog ambtelijk en 
uiteindelijk bewindspersonen). U zult op 16 april in gesprek gaan met de 
minister van Financiën. 
gp 2fi aprll vindt besluitvorming over de Voorjaarsnota plaats In de MR. 

Comntunkat7e 

N. v.t. : 

.Datum 
12 maawt 2019 

ItenmerM 
•019.00ÓOtJí067 
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ail 

Ministerie-van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelatïes 

Aan 

'Van 

StasBZK. 

DGKR 

n ota BewindspersonenoverÍeg Vènezuela,22 maárt 2019 

,Directoraat-Generaal 
KoninkrijksrelaGes 

Contactpersoon 

T 

'Datum 

20 maart 2019-

kentnerk 
2Ó19-0000147314 

BljÍage(n) 
5 

AáNeldingl;prO•fleemstelltrtg,.. _ _ _ .. _ •.. 

• Op`vrijdag -22 maart a.s..heeftu4een bêwindspersonenov.erleg inzake 
venezuéia . ' Hèt overleg vindt plaatsbij het-min1sterie_van Défénsie. 
Aanwezig_ zullen zijn minister Blok,(BZ), minister Kaag ,'( BHÓ5); miníster-

Bijleveld ( Defensie), minister Gra'ppërhabs (JènV) en Staá secrietáns Harbers 
,OenV). 
AZ zal ambtelijk vertegenwoordi-d.zijr - n. 

U bent'- gelet op' de coórdinerènd'e rol van BZK_- geviaagd deze vergadering 
voor te zitten-. 
'Voor het overleg'ls 45 minuten-gepland. 

Advies/actie 

Kennisnemen van de geannoteerde agenda in dé bijlage: 

Betrokken BZK onderdelen 

DGKR 

Toe9chdng 

Uw annotatie treft u in rood in de geannoteerde agenda In demobijlage. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Kóninkrijksrelátiës, 

Bewindspersonenoverleg Venezuela 

22 naar -2619, 09:00 --09:45 uur 

Ministerie. van-Defénsie 

Qireaoraat"Generaal 
15onfntas•ksreÍaties 

TuHmarkt f47 

ï7én daag. 
Postbus 20011 
2500 FA aan Maàg 
lY derfarm 
vvwat _tijksoveifieiQ.pl 

Contettperaoon_ 

agenda 

ver4aderdatum en - Lijd 

Vergóderpfaats 

oeëIn,emtta Ministéf BI'ok'(BZ) 
Mfnisté•4Gaag=(B}iEiS) - 
Staatssecretaris Knops ( BZK,-voorZitter 

Mínistér B_ijleVefd ( Defensie} 
. ._  

• 

Minister . ` 
Stáatssècretaiis Hárbers (JenV) ` 3 

Yóisr uw ínftsrma#!e. Uw persooi7ltfke_annotätle trèft;u rri-.de tekst Jn fgaá. 

•rminózk. 
ni 

Datum 
1n T"m,2019 

Kenmèrk 
F0í9-í}G00147234; 
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phuCtO .f^tlt-Generaal 
Kónlnkljicsrélatfés 

Datum 
i9 ni'aaít 2019 

Kenmerk 
á19-o0á0td7i à 

li I IUl 
;pm itOuiuii f•0 • mnnulniuUuO• 1 1)•il 

I• oNlnNprc _ji,001 Im 'nqf1, n n,gioi• mnnmi n f fu••inl,tnl 

•iwiitlnni5níifmi ti .JtÍlpnin gáii ••Iiinpninunnliqinipnluíj•in••Mif•iiiinni2 niafianlmi0•olp•i(ri•nniiiiillmuuiimiiiniiiiulaniii••nnuwuY••ugiiiiiiintfln •iini••{•IIIiNiiÍ•unonilpiipnniiuuini•••u nnoiWlinNiiiifnt• 

s 

Be4rot1k1gsv4orbtei VooEjaarSflotét 

4 U kunt dïX griderdadijèlflnEeider2 

2. IkieSl spAipt-li 

Beláng BZK [gïet uiisprekén'1: 
• • l'ángi•fkste"punt op idë agenda voor BZK bétrekhet comt•déren van de 

steun Van bewindspersonèn'Voót bet bègiot(ngsvbórstel (claim,) 6!j 
'Vogr•áairsnata (°e•ltsp•nt 1j. 

k?-de' bei ' g'•) Ec,  'Vagina Zaan 7 
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• 

•a- 8e-Oisj•íuiï#'lr'2ijdïfèartdëté.bëwUi•për-sëiten b&eCiárrr2é 
..--- clair[i •Á te d[>°Rgèn b1j Flriàrtciëri'én dÁz•,te- v•fdédigérr,? • - - - - - 

ï' `,,•lkkirotd••è,SCÍstiut1i^1: B•i~•eft•i+tboráiëén oj•ïgép"'•antfè 
andere hewirrtlspersonen (consvildereg vaci. stevn J., . 

• Op 15-maart 2019 is de beleidsbrief.van"het ministerie van BZK 
verzonden aan de minister van- Financiën, Inclusief het begrotingsvoorstel' 
Venezuela,-hetgeen een maatregelenpakket van 23;8 miljoen euro omvat. 
De ministeries van Defensie, JenV, _VWS en BZ hebben corifórm afspraak 
in diens afzóndériijke béleídsbrief steun uitgesproken voor dit 
begrotingsvoorstel. 

• in de BZK-beleidsbrief wordt benadrukt dat het begrotingsvoorstel 

maatregelen bevat die geënt zijnop Rijksbrede problematiek. Deze dient 

derhalve niet door één specifiek departement te worden gedragen. 

Tijdens het vorige bewindspersonenoverleg is verzocht om vanuit de 
eigen departementen nog eens goed te kijken naar het 
begrotingsvoorstel. Deze exercitie heeft niet tot•wijzigingen in het 
begrotingsvoorstel Venezuela 'geleid. Ergo: dé tiitgewerkte•posten 
ópge nériJn het begrotingsvoorstel wodrden oor ambtelijk Defensie, BZ. 
JenV en BZK áls rioodzàkelijk beschouwd: 

• Naar aanleiding van het vorig;e béwnidspersonenoverleg heeft de. 
,staatssecretaris van BZK op 28 februari en 13 maart _ jÍ.,gesprekken 
gevoerd met de minlstervan tinanétën over het begrotingsvoorstel. Mét 
de minister van Financiën is het volgende afgesproken: 

Directoraat-Generaal 
•Konír;kriiksrflattEs 

Datum 
19,Mí aft 2Q19• 

Kenmerk 
2Ól9-pOp0147264 
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15, 

; 

• 

•• 
— -Ya•1 

o' ,Op•,vergoek van minFin Keeft,BZK In_ de,beieidsbrief een, 
ori-- . g rdeling ópgenomén per pasC; .n àr nàlogie, van;de Input 

die,door dé depàitementen -1s aangeleverd, 
ó MinFin zal tijdens de begrotingsbil Eeralen, die plaatsvinden 

-tussen 15 maart en 26 april, de uitgewerkte posten uit het' 
begrotingsvoorstel Venezuela per departement,behandelen, 
conform de onderverdeiing,dfè•,4nterdepartementaal is afgesproken 
(zle_ onder)., 

o Het.begrotingsvporstel Venezuela komt-alleen in aanmerking voor 
generale middelen indien de bewindspersonen van VWS, ]eriv, 
BZ, Defensie eri BZK zich tijdens deze begrottrigsbilateraler ' hard 
makèm'voor de_pasten die in het begrotingsvoorstel Verfezuelà•-.pl 
.da_niek gexarnenlijk --zijn•ukgewerkt: 

Dé staatssecretaris van BZk`heeft de'títsi'andkóming van het 
begrotingsvoorstel tot ën met ,15 maart 20,19 gec"iFleerd.'. 
De claim zal naar verwachting alleen standhouden, Indien alle 
bewindsp`e'rsonen de noodzaak van de maatregelen uit,het 
begrotingsvoorstel- richting de -minister 'v'an "Finánciërl actief ielf•opbrengen 
en onderstrepen. 

Beslispunt 1: U wordt gevraagd alle< , .   -- - en met het actief zelf 
opbrengen en onderstrepen van de a ,- ,. v net begrotingsvoorstel 
Venezuela en _de daarin opgenomen ; sz: i•::••a, oals,'Ingediend doór BZK, 
tijdens de eigen begrotingsbilatet, ,' n • ;n,wr •c;n, 

i 4 Lj.Ití>.910 

A`cté ivra•t•GèSeraal 

Ktsniokr<•relaties 

Datum 
.9 maart 2014 

Kenmerk 
2019-001)d 1472" 

3. Voortaan4 biistand Aruba en CNracaQ JGeen~nuntQni 

=it 'U k•n• S•i<t1V vra4r?n frrt► het órtdériNer• !r• x+w*lerl•rr •n h•nt ïtràttert 
naar de, voortgang vah de-briríersteuninrl.r 

Iinbr g.SZK: 

èdéi•rtiCeerc?4 
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a- t' `kunt stelen-•dat db óntvVik{cet hg'en è2ri`_posftiéf tgnááf zijn in de 
'W 
a 

tussen Nedérland en Arubá/Curarao. , 
Tegelijkertijd:betreft ,dë sch lni>áre,'overbelastfng van het'Curá,• ose, 
ámbteoarenappáraat-iri éké-dé vréemdéÍlrigenkéten een putit,van zór•' 
wiparkpmëh ie'Peri0è ,90ë- 'gp gë#ët rYiW*-— e r 

Óp 22 februari 2019 zijn ; 1011it met het besluii van hétworlge BWO, de 
antwoórdbriévén qp de t>i'jstandsverzoekèn ván "ba ëò Curagab:u€tgégáán 
éii,zljn iëwèl'de Eerste ais Twëëdé Kámélóp hggfdlijnen ge n€oririeérd óvef, 
dé= bijstand die Nederland` voornemens is te"leveren. 
iNét Aruba lijn reeds badere àfspráken gérnaákt overdé :varnígevtng van de, 
tóegezegde bijstandr'Arubateeft na het,Jódienen_v_an dé technische_ 
bIfstándsuer oekèn" gelf,é 1 ëën aárstal",máát•ègelën,gérromen 'á 'de 
asl'elverzoekènaf te_-h'andélén ._ Zo 15-ereen crisisteám ' same i" t !d ̀van 10 
personen, Dit-team zal,• hoewel:geen onderdeel van de huldlge,verzoeken,•odk 
gètraind worden door de,experts van, de,_IND'.,  - 
ten aaniiën "van hët véizbek órn_traini6g', "zal dè IND_op i9._- 22 maart-èen 
training verzgrgén aan Wer Arubaácrse cóilëga's:'ketgaat urn=eën ̀  minde 
trainer cursus'. Daarnaast zullënde twee experts,van de IND-ook de- leden 
van het ëdsisteam trainen, zodat zij in.staát zijn ofr>_op korte termijn de' 
Mïél`vérïoékëri të béffandélëri. De -- èzpérts ván_de IND zulléri:tféh- ïër̀tíij inde 
tweedé:week ondersteunen . - ZIJ zuilen als Vráagbaak_' fungerein voor het 
cr'Isisteam bij -de afhandeling van asielverzoeken ; 
Het verzoek van Aruba' om ondersteuning door Nedáfandsè éxp" 
(capadtéii-)' voor àé"afhandeling vair dè ve`rídékën-vah Vënëioláánse 
asielzoekers, zal op basis-Van de casekiad worden bepaald. Streven, is dat 
deze ook op' korte termijn worden Ingezet (Voor 1 april). 
De directeur DIMAS' (Arubaansè migratiedienst) stelt zeer tevrédèn tè zijn 
over, de lopendè contacten en toegezégde ~ ersteuning. 

• 

• 

• 

• 
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'Ministerie van,Bfnnenlandse,Zaken en 
Koninkrijksrelatiès 

16. 

agenda Bewinds person enoverleg"VenezueÏa 

'Vergederdatum tn -tijd 

Verg@derplaats 

Deelnemers 

24 mei 2019 

Ministerlë van -AZ (RVD-zaal) 

MinistèrBlok ( BZ-)' - ëërste 30•minutèn"a~ezig 
Minister Kaag (BROS) 
'Staatssécretaris Knops (BZK, voorfitter) 
Minister Bi`leveld Defensie 

Directoíaát-gèneráal 
Koninkrijksrelatles 

Turtrnarkt"147 
Don Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

eontactpeieóon 

Óatum 
23 roei Z(í19 

Kénmcrk 
2019-Ó00o264614 
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`l6. 

Oirectvraat-generaai 

Koninkrijksrélatiet 

Dntum„ 

23 mei 2019 

Kanmérk 

2019-0000264614 

3. Gèreserveerde middelen Vooriaarsnota  

-.0 K•.t dit potlt këIFlnlè7de•; 

•- 

nt. 

.    
riLrrting t; 

vnc•<:-. ! épe,n`,v.óoreenlgekaïnénhIJ4ëO ,wapPdVoeringliïn 
sv_er de ,bestediríg •yan e.,24 miljoen eu , aangezien 

• 

tiet mini5tèrtie Ven Financtën iiitëriijk 1 juni de. Vó4rjáársnbtá..zal 
áaribiedèn, ään di;- Eerste `Qn Twéetie. Kàrnér. ' Dit ook- in fi•t fi,ctït ván de 
ophàndën zfjdde aarswijzing, aan Curaoa:. 
U, kunt rnelden,dat de,minister var,l,.]iístitie ,Vari Criraga4 op:•17 'ihei aan OQ• 
_Vértegenwo4rdigér van"Wtlerlánd hëeft toegezégd,óm dïèns pfanríen 
inái3ke' uitbrelding, detentiécapáciteft-•rr•èt Nedériánd dèzé -•réék tè cjëlr;nt 
•zodàt dè nrïderstëunfng verdèr kan mórden vormgegèven,- 

• BeslIspunt á:(akkoa;rd): Kunneri-ijè àiidéré bewindspersbnèn zich 
vinden -jn het voorgestelde_proces. iruáfce In . .- per,' - 

• U kUn;t vdorsteÍlèh b-tr•Arubé nE}grná.äls (-gëriÉht) -iflfp'rffieèl te bènàdèrerí 
rrièt iie:vt•a'•g:fn.háèvërre mén,Fïehciéfté hëëft áàri aaditió+iëlè` . 
,ónciersteuril>zg; 'n_u -áile:gëreservëerdp VJN-rrmxddéten nog niët•cj•fiinitjëf zijn 
geátÍoc•eé•ii; EventuëÍè _rnitJdèÍèn, vbór'. Ahiba moeten uït- h_èt" pakket• 

,:voórjaarsnotà komèn.en zffn„.tip;Vóóshgnd bepèrkt.'Goed vo_or reiaf•è met 
Aruba. áQ, .. 

•4,unm rottpu4adnpt àa2, a, .ÁN•k •• '.•tr• 
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:• B slïspunt3 (akko;OMd :, Steunër►„de anáère.bêv+iindspi~rsdrieti ,het 
`vóorstël'ánï Aiubä. nágffiaals prbactiëf té benàtfered om-te bezien in. 
nóève'rrè dil 'Lári• bigtioèftébeeft aen addltibneléoiïderstébdirig? 

Toe«efing p%ces 
om.te kunnen voldoen aan-de bijstandsverzoeken van Aruba en Curagao 
besloót_de Ministerràad-op`26 april om bij'Voorjaarsnota In 2019 een 
bedrag van 24 miljoen éuro,te reserveren op de aanvullende post (bij het 
ministerie van Financien). 

• Het kabinet°heeft besloten dat de-specifièke-p' van deze middelen-
wordt gecoördineerd-door,het ministerie-van B . 

di 'Uiterlijk_) juni zal de minister van Financiën de Voorjaarsnota aanbieden 
aan de Eerste en Tweede Kamer. Inzake Venezuela zal in de 
Voorjaarsnota een passage worden opgenomen'waarin -mélding'wordt 
gemaakt dat 24.miljoén -op de aanvullende, oost wordt gereserveerd voor 
•de bijstandsverzoeken van, CuraSao en Aruba inzake de spilloveréffectén 
van de situatie in Venezuela. 

Ak Met het ministerie van Financiën is,op ambtelijk niveau afgesproken dat 
per departement vià BZK een bestedingsplan ingediend wordtten dat de 
middelen na goedkeuring door de Aanvullende Post-commissié 
overgeheveld worden naar de betreffende departementale begroting. Het 
betréft de volgende departementen: 

Diredaraat-generaa! 

Koninkrijksrelatíes 

Datum 
23 mef 2019 

' Kenmtrk 
2019-4D002ó4614 
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I6. 

•e:d•e•tíb`hceé d p,•' ••';-,•ak7•, 

o Uitbreiding cieténtiecaóaciteit. Curácao is door, Nederland 

gevraagd een defnitief plan.in te,dienen In navolging op diens 

bijstandsverzoek,- zodat verkend kan wordenaan, welk 

gedeelte van_dit:plan en onder wélke randvoorwaarden 

Nederland bijdraagt. 

b Ondersteuning &-sárriénwíërkinQ Qezondheid§zorg en  

'v,e wiideringen: Curarad vËó 'g Néderland oni óndèr andere 

,spoedbehàndëlingen van=Venezàianen en de aanschaf van 

tickets voor verwijdering-Honorering',kan worden gezien als 

begrotingssteun:, Met Curacao, VWS"en ]enV1Wordtvèekerid in^ 

hoeverre duurzame oplossingen voór,de onderliggende 

problematiek kunnen worden gevonden, mogelijk in 

combinatiegriet dé daadwèrkèiijk gevraagde steun. 

• Monéliikheid additionele ondersteuning Aruba ,;Momenteel'is=het=.overgrote 

deelvan de middelen gereserveerd.-voor Curagaci en in mindere máte,vgor 

Aruba. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven dat - bij 

uitzondering - de tè besteden middelen een andere bestemming kunnen 

krijgen, mocht Aruba dë komende weken een aanvullend bijstandsverzoek 

indienen. Dit is in lijn met het besluit in het bésluitvormingsmemorandum 

om niiddéiën te reserveren voor dë'beidé bijstandsverzoeken. khankelijk 

van de aard van een dergelijk aanvullend bijstandsverzoek van Aruba, 

wordt geadviseerd dit - al dan* niet,gedeéitélijk - ten koste- te laten gaan 

van respectievelijk de posten'ondersteuninq & samenwerking  

gezondheidszorq en de post Verwilderingen, opgebracht door Curacao. 

• Op maandag 27 mei brengt de MP van Aruba een bezoek aan MP Rutté, in 

bijzijn van de staatssecretaris van BZK. 

_ «II _Beslispunt 2: U wordt gevraagd in -te,stemmen met het bovenstaande proces om 

de gereserveerde middelen ter besteding te laten_ komen. 

Beslispunt 3: U wordt gévràagd in te stemmen .om de Vertegenwoordiger van 

Nederland te laten nagaan in hoeverre de regering van Aruba op korte termijn 

behoefte heeft aan additionele ondersteuning, nu'nog niet alle gereserveerde 

middelen definitief zijn gealloceerd. Dit moet op 7 juni'duidelijk zijn. 

Directoraat-genena'I 
Koninkrq"relaties 

Datum 

23 mei 2019 

Kenmérk 
2019-00D0254614 
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D i recto ra a t-g en e ra a l 

Koninkrtjksrelaties 

Dátum 

23 mei 2019 

_Kenmerk 
2019.0000264614, 
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Directdraat-generaal 
Koninkiijksrelaties 

Datum 
23 rreÍ 2,019 

Kenmeik 
2019-0090244614 

6.•Voortciana biistand Curacao.en Aruba 

'*• 

'• `•`• `: lnfnrme•rt ttét BlNO over,de Ta•Este stànd van z•ken lnzáke'óë; 

•Goraya•.- - - . _ , . . . .. _ ._.    _ on•èrs :nun£rig dtë_tVèderf•t•d bled• á••t de'•rFgràtie•ï••rstéir va À•tábá •r• 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zal samen-met de autoriteiten van 

'Curagao en Aruba op basis van de reeds geleverde ondersteuning de 
bijstand na juni 201,9 nader vórmgevën. Zoals gesteld kal uiterlijk-.`24 juni = 

hiertoe een bestédingsplan.bij minFin'worden-ingediend. 

,Curas_ao 
4. De eerste prioriteiten zijn gelegen in *het optimaliseren,van het beleid en 

de procedures. Op verzoek van Curagao is-gekeken naar_ het zo snel 
_mogelijk door ontwikkelen van de bestaande aánvraagprocedure om 
bescherming op basisvan artikel 3 EVRM. Her Ministee ë-ván Justi-tie ,en 

Veiligheid heeft de bestaande aanvraagprocedure om bescherming 
voorzien van advies. Dit ,advies is positief ontvangen door de Curaigaose 

'diensten. Het is de, verwachting dat- de aangepaste aanvraagprocedure 
nog voor de zomer°'ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de Raad van 
Ministers van Curagao, 

• Daarnaast richt de inzet zich op de verdere uitwerking en,inrichting van 
dè toetsingsprocedure,zelf, alsmede het terugkeérproces: Ook Wordt dé 

komende maanden in,gezet_op de training van lokale medewerkers met 
betrekking- tot registratie en identificatie, intake en eerste-,verhoren van 
.vreemdelingen en de bejegening bij de omgang met-vreemdelingen 
iederland zal ook een documententraining DOC2 verzorgen voór'ldkale 

medewerkers, onder -andere voor documentonderzoekers van het- Korps 
F_blitié, alsmede opleidingen voor Escort Begelèiding. (CEB),-Dè aanvang 

van deze 6pleidin'gen wordt in gezaménlijkhëid Met -de, 
uitvoeringsdiensten in Nederland en Curagao bepaald. 

Aruba 
0. De.INDheeft eind maart reeds een "train de trainer" training verzorgd 

áán.aínbtenaren van-de Arubaanse-migratiedienst-(DIMÁS). Aruba heeft 
,da•irnaasttook,zelf éeh aantal-niaatrégelën genomne ¢m:de béha'rideling 

vin ásic]Verzoekerï te versnéllen. Zo is-er ecn 'speéiaal team 

•ámengesteld-van 10 personeh, -diè worden ingezet voor de'-áfharideling 
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olrectoram-generaal 

Koninkrijksrelaties 

D6turtm 

23 mei '2D39 

Kenmerk-

2019-0000264614 
van ásielverzoéken. De IND heèR óbk dit.team getraind en, daarna 

gedurende eenweek bijgestaan in het kadervan `training on the job'-. 

• De,gevraagde ondersteuning door ÍND-experts voor de.afhandeiing van 
-asieiverzoëken 'is m, c ió mei ingezet. 
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Prime m1histet tin Aruba 
Minister of Genera! Affairs I.G.Smith Blvd, 76 

Oranjestad, Aruba 
Tel. ( 297) 528 4900 

Government ot Aruba 

To: 

Mr. Mark Rutte 

Prime, MinFster'ot the, Nethèrlands 

.Qur , : referertce: IVMA►Z/,4700 

Or'anjestad,'26 May 201.9 

'Venezuela an Anrha  Subject: re est for financial assista nce to ,mitigate te the impack of the, crisis in „ 

l?e,ar Prime Minis-ker, , , 

As you know, the migratory crisis in Venezuela has had an enormous impact on all 
surrounding countries, including our island Aruba 

Anrba is an island of onl Aruba is situated on the continental shelf ofthe South American continent. The clo Curacao, 70 s . uare' milès / 479 square "uare In contrast to 
Best point 

between Aruba and Venezuelan-coast is about 17 miles,(27 km). This is 12 miles closer than 
Calais (France) is'tó 'Dcivér `(Engl*). On i clear day, ',we can see Venezuela from our 
southern shores. Recently, local top athletes swam from Venezuela to Aruba. This is how 
close Aruba is situated form the Patáguana peninsula of Vënëzuela: 

Our (registered) population according to the Central Bureau of Statistics is 111,849 as per 
31 •Dececubar 2018, About 4, 856 , legal ,re sidents in Anrha were, ur Venezue la. Some 
5,801) legal residents m Áruba has a Venezuëlaa passport. According to our population data 
the number of Venezuelans that moved to Aruba and are legally residing in Aruba has not 
increased significantly in the past 5 to 10 years; 

The worsening political, economic, social situation in Venezuela has created a massive 
exodus of migrants, and this has translated into a drastic increase in the number of 
undocumented migrants from Venezuela- The exact number of undocumented migrants 
from Venezuela upon our island is a bit difficult to assess due to several `factors, but would 
reside within the range of foui and six thousand., Intemational, organizations „Such ac the 
UIYI ICR and I011K Lave published $, ., y co' acre 
. ' • fact that has to be dealt 

tlr• s th d higher her e hi ,• • á • ••lyan, unprecedented , ethë rated influx ux of y .ri•r g rtrd i at-there is rants 
and asylum seckcrs from Venezuela, whom have created and pose different challenges for 
Aruba. In this letter I will describe the major challenges, and the costs involved ,'"zth 
attending the most urgent matters. In due time the remaining challenges -will be dealt with 
and a cost estimate can be, given. 

17. 
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Uhallgnges onAQ asylum a"a  

number One of the urmen 
requests  are 103n5.. Sine rëquèsts aze including larni! members, making or asylum. making the totaltai 

of asylum seekers 1229. Last year the total was 3 89, an increase in the' last months of 216%! 
A -tubasubscribes:to th6,Couventïon Relating to the Status,o# Reffi&es andthe WiR when 
cvaluatrng time requests for asylum. The vast•majority of persuns applying for • lumn do' of 
qualify under these conventions. However, the due"process of each request needs to be taken 
into eousidération, ' and tliís lakes, bne. Despite " the closed borders, the number of „ 
Venezuelan asylum seekers, continue to increase, whether they enter illegally on boa or 
legally though other couhtfiés." " 
Aruba has received the ' assistance of the: UNHCR and from the Goyernmemit of the 
Netherlands to assist with expertise and, training of local '' staff.to handle••the• processing of ,, 

"these re q• becoYuumg ts, How bur'   . • a costs OII . VOIY Í • with the , móre• t, • 100 Pr., v Sum are •., , of,,these, . mg 

request "ms e bud' a áe • t.urrenil' ...'..,, than str ,•• • . esis be 
", . procured _and addrtroihal staff must be recruited to handle the requests. 
Furthermore., the increased borderseeurity has also imposed additional burden on th6budget 
for personnel, expenses of the Police, Customs, Immigr#ón officers,-Coast guard etc. 
The total cost invólved "is USA" 2.8 milliuu yeai'dy:" 

Crisis`•rnass influx" plan:  
Aruba drafted, a' ,crisis - management plan di aline with the ' mass ' • of pep „ from 
Vc,neauela, "•vhu dec req eire'p hb': usin and o Rased"on°flus rn, 

p 1 Aruba _ cb can p' °_ lerovende ic 
ommudalmuu, for ti 54•.mdmduals, g a, facile. to"'bé .et up speeifically fvr ;tlus 

-purpose and for a very-limited amount of.time! 'Me total cost involved is around US$ 4,75 
million for housing, food and medical
time. This amount would be'a'"b rrarden to eXAruba's publ finance and it Is limited period of •s amount Aruba 
does not have. 

Challenges un the health aspect:  
Time inc ,trease in the flow' 6f immigrants has put an additional burden on the administration 
and on the community of Aruba. This includes housing, education, health care and especially 
safety and security aspects. 

Of this, the health aspect is of major concern, Aruba can boast a vaccination Percent of 
almost •$%. 1-íowèver, the detè riorating health system in Venezuela, has caused flare-ups of 
contagious diseases in Venezuela and in other countries, an increase in patients with non-
communicable (ned) diseases (chronic) as well as a lack of medicines, vaccinations and so 
on. Aruba runs the-same risks as the countries affected. Aruba's vaccines and niédiciné `stock 
is limited to the is population and tourist population on a daily basis in Aruba. The 
same situation applies on the limited human, resources (doctors, nurses, specialists etc.) and 
the infrastructure (number of beds etc.) 

On• the ' basis of humanitarian aspect, it is important to mention that,' in "cases of life-
threatening situations, the Aruba Hospital does provide services to those in need; they are 
never turned away. However, the costs relating to providing this assistance are atthe expense 
of the local taxpayer. This amount is also a big burden on the Government budget. The costs " 
involved up until now are approx. US$ 1.72 mullion. 
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Challeng ges on the educate on aspect:  ' 
Based on the United Nations (;ónvention on the Rights of the Child, UNCRC, no child can 
be`denied 'educ•tidn.'W6'estim to thht the studeni population m primary schools rn Aruba, 
has increased with 10% due to the increase in migration•tinm Venezuela. This is causing 
pressure on the system as well, as on the infrastructure, as our education system uses the 
Dutch language as instruction :language. The influx of Spanish ;speaking pupils in the 
classrooms puts an additional burden on the quality of education both gr „the„ local 
pópïulatiátr'and' 'trr'ttié "Spsiriish=speaking students . "Iii order tó deal with ths ,pressure in a 
responsible manner-, the recommendation is to build and/or renovate school facilities to serve 
as a transition,fni the 5paa_ ish"speal•ig` stuclë>}is„into,- thé butch Q,tlucátiónasystem 
recent additional human re sources to assist in this íriatter. The cliïldren 'ofuná_ócumenteii ept to 

• migrants do ridt have hdalth insurance coverage under the laws of Aruba'and need to have a 
ptiyde health insurance`I didé'fI6 be'idm'ittid i6 ' á̀666E° 6 mozí,st cases á"  s they cannot   • ., " pay y 
these e  
this rrccds t y ,be bc taken  Aen to, cdn cos,ts _ f stdération as  • or deahn wg ell. 

stuiTents, are U5$ 5,7 milhon:  °" 

the costs involved, n'the _ • •- bisé education ón a total f 3 

Challenges (in the detënti6h', c'ap'acity aspéc't: 
I. 

 - •,, 

Due to the increase in undocumented migrants, our current detention capacity has been 

laced under enormous ssure. Due to l imitedme  human resources 
to' pross the requests; the le gthand .of must ust for th be ce ay ,,otained umb er , has also risen 

and causes even more pressure on the ,capacity aspect. Aruba considers the humanitarian 
aspect to be important and therefore it'-is cruciál that the detention centers facilities reflect 
this trio. 

It is importaut that"the current 'detention center is expanded and that the alternate detention 
center is renovated to the'same standards. This "ekpanaion is needed on very short term. The 

gusts involved are US$ 240,000 iv the urgent initial phase and1. will exceed US$ 2 million M. 
the ,next phase, - 

Challenges on the safety and security aspect:  
According to the h+Tnisier of Justice; "relevant crime statistics show that á substantial number 
of the crimes conuuitted, were done by-or in conjunction with undocumented Venezuelans 
or those pending the asyhim process. Aruba's correctional facility lT u) is at its maximum 
capacity and it poses 'a recurring challenge to handle more incarcerations. The areas of 
Falcon, Venezuela, the closest region to Aruba, and the neighboring area, 7,ulia,. have been 
hit the 'hardest by the closing of the borders. These areas are exactly the areas where most 
undocumented hail from and from where the boats to Aruba depart. According to a recent 
investigation,_ there has been an increase in the organized, structured manner of recruiting 
Venezuelans through so-called "job centers", offering "loans to the, desperate men and 

worit•lhereeIIs to  ncreasëan seem •rn the "nrrm;' her of boats with " ' in Aru scan be cnns1d erect human traffiicking 
high-powered engines in Falcon, whose 

owners are unknown, which are used to transport humans, drugs, guns, exotic animals and 
so on. 

Ibe prison facilities in Aruba need to be expanded and upgraded in order to comply, with 
international standards, and in order for Aruba to handle the increase in crime as a 
consequence of the crisis in Venezuela. Aruba is currently seeking the financing to build a 
new correctional facility , taking into account the current budgetary constraints and has 
designed a solution oriented possible financial matrix in said context (see annex). 

,•r -,,, , +a5er+,. nrsH—, 
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Challenges'6n the hWl g,aspeët and the labor Market:  

The,; P r$vious g ovtiinmeut'has` _ t , notlrurh air Y ,.social ,. o ,• u .._ , .•..housenn  i • in the past 8 years. This, puts a ; . ,   
strain on the local population and causes tension in the housing m4rket with increased rent 
,duet scarcky Thé unducuinented migTauts -also Nay Ligh rcut and to offset this ,cost,'live 
A tli"' ï ét r m_é_s SFI p6 jq jn''a 3=bedmom house. Todmany strangers housed in'a restricted 

space and working long and  odd d hours for little money, creates tension and influ ences the 

neighborliao•, , 
fuidi'e indre the Widociïmented rriiktadts`àre'taking jobs'detperateiy-needed'for the local 
unam p to Y• Pop . uldtion;',agains•C lower salaries, c,ileatiug the problcrus regarding cheap labor. 

Viié;'áre;"rícsti'ciing t}íe increase íu°xeuáphobia;ana.,lkuis is,,,v_ety„,wuYryix•g Arutá's„reputation as 
,' .,",',, , a,,mrilfiï'rnitrrral'.•six.iéty,,w►Fhere over,,'R4:•liffex•r•`gran!iut•alities•alir!p,•;•t•,,;wodc'„•urrYuyyously„  °•"'„','„ •:, ,. ` „ 

tngéthet~i `°soraetkting,,•that ;we;,,,;cherish,,;;•d,,srive,to;,„nraiutai,t. , is °,i}lassivg;,and, 
, uínt•oll••I•`uiflu•  11rerisk•ufáff!;U. ' g. 'iï • ur, rteítt440p     11ado 
Aruba'hds lben„very','su+rc,essful, and welcorues•US,,,,>Euru and Z,dilll=. erican,:ívrlíne -, 
.cermpudes hrining,fnnrisl&dáily-toour sandy, shores. ;Attibaa hr• s gtly cp xtr',it•uted„to,,, e 
càunpaign to sin u.re• a' t firr the Nelherldtíds aC' a „I1r1 ur , 2A,1't. , 7t re. " A a loog ,lt oric 

`this is the one major aspect that must be kept at the fuseGunt of qLa minds at all etirYitS: 
.Amba has only one ( 1), thriving,ec*iioniic pillar,-wWt;h .is' tuw;i tY°L: ,W1ii1eArulya tuYr•rAM is 

, , o , , A 

thriving, it ,isa1W very' vulneráble, and image and roputatiun ,seusitir+e. An outbreak of a 
.disuse, a horrific crime,-,even worse, implosion, of,thc ,situatiryt► ja Vauapela,pr,if there„is a 
military'invasion,°can have a huge , finpact un.our,economy. Tliis,rvilI not only rYf cct the 
local community but also the thousands of undócrutrefited migrants and asylum seekers. We -
canï7ot acrd tá;nsk'any'impact ón the oniftdouoiWc;pillát the lslopd has.. 

Our appeal:  
I[ goes beyond saying that we are deeply wuc erned grid t1,at At uba cannot handle this alonc. 
Dvq to poor financial management of the pjcvious goverurrrent, Ai-uba has been put under 
financial supervision of the IGngdord of the Netherlands and financially cannot carry the 
ádáitional'hurden of,the rnigration crisis in Veue,zucla. TLc two major cost camponcuts $re 
personnel expenses (34%o) and interest expenses ( ló%). We are majorin, the process of reducing 
the personnel expenses, but this is becoming harder due to the extra capacity needed, to deal 
with the impact of the Venezuela crisis on the levels of security, border control, health and 
vai,c;ivahon, social assistance and education. 
We are also aggressively seeking to lower the interest costs to service our debt burden by 
seeking financing at lower interest tatés, but with the increasing interest rates worldwide 
this is also becoming more difficult. 

'On behalf of the 'Aíuban community, the Government of Aruba would like to, requests your 
financial ássistánce and support in our efforts to mitigate he above-mentioned challenges 
and its impact on our island. , Our size,,human resources and infrastiuctural capacity i; 
stretched at its maximum and it causes Ian enormous strain on the community and the 
government. Your technical and financial assistance will provide the much-needed relief 
while at the same time contribute in the selling up of systems and infrastructure to deal with 
this unpreredented situation. 
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'We count àà y6w supodit and -look forward'tó Oui Orniï itmeut ,as.,94,r intërnaional 
páïtn'ërs'áhd/or féllów 1:CT/ICingdoín partners, tá extend a helping hand to us, a small island 
in the'Caribbean, and assist us in handling this unprecedented situation in this time of need. 

Kind regards, 

t,4 'r`leti'l 

Pfirne 

Pilínister , 

•`.•. L{::h•1: 

.. ,AAUrti
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan 

Van 

De staatssecretaris van BZK 

DGKR 

DGKR 

Contactpersoon 

ftz-J•L 

Datum 

1 juli 2019 

Kenmerk 

2021-0000320174 

nota Toevoeging BWO Venezuela - 2 juli 

Aanleiding/probleemstelling 

Mede naar aanleiding van uw opmerkingen bij uw annotatie voor het BWO 

Venezuela vindt u hieronder per agendapunt een aantal aanvullingen en de 

antwoorden op uw vragen. Bijgevoegd vindt u een notitie over de betekenis van 
het beslispunt inzake bekostiging van evacuatie voor het ministerie van BZK (zie 

bijlage 1) 

Advies/actie 

- Kennisnemen van deze nota. 

- Kennisnemen van bijlage 1. 

Betrokken BZK onderdelen 

DGKR 

4. Stand van zaken gereserveerde middelen Voorjaarsnota. 
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Datum 

1 juli 2019 

Kenmerk 

2021-0000320174 

Begrotingsvoorste/ ziet niet toe op nieuw bijstandsverzoek van Aruba (d. d. 27 
mei) 

• Het opgestelde begrotingsvoorstel is gebaseerd op de bijstandsverzoeken 
van Aruba en Curasao, die de landen deden in januari en februari. Het 
bijstandsverzoek van Aruba dat op 27 mei werd overhandigd, betreft een 

nieuw verzoek. Over de strekking en de timing van dit verzoek is 
Nederland niet eerder geïnformeerd, waardoor dit niet mee kon worden 
genomen in het begrotingsvoorstel dat op 15 maart 2019 door u is 
ingediend bij het ministerie van Financiën. 

• Minister Kaag heeft zich helaas vandaag afgemeld voor het bwo. 

Gevraagde bijstand Aruba. 
• De genoemde posten in de geannoteerde agenda betreffen de door Aruba 

gevraagde ondersteuning; 

• Op 10 juli vindt de laatste Aanvullende- Post commissie plaats. Hierna worden 
de middelen doorgeschoven naar Najaarsnota, met het risico dat er geen 

aanspraak meer gemaakt kan worden op (een deel van) de middelen bestemd 
voor Aruba. 

Discussies met Aruba:  
I. 

I 
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Datum 

1 juli 2019 

Kenmerk 

2021-0000320174 

6. W.v.t.t.k ( niet op agenda).  

Het Statuut regelt dat de met name genoemde onderwerpen op 
koninkrijksniveau moeten worden geregeld 
(koninkrijksaangelegenheden), al het overige behoort tot de autonomie 
van de landen. De formele bevoegdheidsverdeling en de uitvoering 
worden door BZ echter als diffuus ervaren, zeker op het terrein van 
toelating, verblijf en visumverlening voor de Caribische delen van het 
Koninkrijk. Verder uit BZ de behoefte om scherper in beeld te krijgen wat 
de relatie is tussen de toelating en verblijf in het Caribisch deel van het 
Koninkrijk en hoe dat de Schengenzone raakt ( al dan niet via 
naturalisatie). 

Uiteraard kan het nooit kwaad om dergelijke onderzoeken te verrichten. 
Bij BZK is nog niet helder wat concreet het doel van het onderzoek. 
Afhankelijk van het doel zal een,afweging kunnen worden gemaakt of het 
onderzoek al dan niet gesteund wordt. Belangrijk is hoe daaraan 
(eventueel) opvolging wordt gegeven en de betrokkenheid van de landen 
daarbij. 
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Aan 
Van 

nota 

De staatssecretaris ' van BZK 
DGKR 

20. 
Ministerie van Binnenlandse Zaken én 
Kbninkrijksrelaties 

Datum, 

. 27 juni 2019 

Kenmerk 
'2D19•D060345311 

Bewindspërsonenàvèrieg 'Venézuela 2 juli 

ÁanteidlnyÍ•ióbleemctCllir•-_ - - • y • _ • y __ 

• Op dinsdag 2 juli neemt u deel.aan`het bewindspérsónenóverleg inzake - 
Venezuela. Het'overleg vindt piaats'bij het migisterie van AZ. 

• Aanwezig zullen zijn minister Blok ( BZ),-minister Bijleveld (Defensie), minister. 
keág (BHOS)'en staatssecretaris Broekérs-Krió1 '(JenV). 

• Voor staatssecretaris, Broekérs-Knol is'het haar eerste 
Bewlndspersonenoverleg Venezuela. 
Het is niet duidelijk -of minister Gra perhaus deelneemt. 
U wordt vergèzéld door ' en 

• U bent - gelet op de co br meren e rol van KBZ gevraagd deze vergadering 
voor te zitten. 

• Voor het overleg is» minuten neoland: 
• Op 1 juli ontvangt u mogelijk een actualisatie van uw annotatie in de 

geannoteerde agenda (op basis van de, meest•recente ontwikkelingen). 

Advies/actie 

Kennisnemen van de .geannoteerde agenda in de bijlage. 

0ttrokken HZK ondtidelen 

DGKR 

Toelichting 

Uw annotatie treft u in rood in de geannoteerde agenda in de bijlage. 

Dfrectoraat•9emrral , 
•Kaninkrljksrelaties , 

Contal ••• • rsoon _ 

Met opmerkingen gM' 28/06 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Konínkrijksiélaties 

20. 

Directoraat-generaal 
Koninkrijksrelatles 

d g • L • •d '"""••••• ,••••,•• Bewindsoerson"èn áverlég Venezuela 

Datum 
28 juni 2019 

Kenmark 

2Ól9-0000348945 

vergaderdatum en - tijd 

Vergaderplaats 

2 jUli •2019 09:00'- -- 09:30 

Ministerie van AZ (RVD-zaal) 

Deelnemers Minister Blok,(BZ) 
Minister Káág (BROS) . 
Staatssecretaris Knaps (BAK,eoit•r) 
Minister Bijleveld (Defensie) 
Staatssecretaris Broe kers-Knol (]enV) 

Voor urv ïr•f<srmatfer Uiw persor••i}ke• annotatie trefi: u in dé tekst in _rood. _ 
1+18; •tgge•i•bc.aiitvat*9f u op_maai,tciàg 1 juli ~it•a . ctr•atï•atiep , - _o - aa+•tal een- 

= U kun[ de,staatssecretaris V3n Justitie én Veiligheid wèlkorn-hètèn. Het bètrreft 
iraaï eerste,9UY© i/énezuèlá. 

- U kunt, de minister van SZ vragen om een toelichting te geven op de- meest 
recente ont%vikkelingen in retádé tat Venezuela. 
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Díreitoïáat-qeneràal 

Kaninkrijksrefattes 

'Datum 

-;28-Juni -2014 

Kenmerk 
2019.0000348945 

,. .x.. .:5_ x;.,•• 

'•fin••6wnnl ••, x•d,F.t•( duilinnfin4n 

z;._.i.',:.:...': :,u.:.....•.•..,"w•.; 



20. 

DiractOrait-yenersal 
Koriinkryktarelati*o 

Daiuris 
28 )ua1,20•9 

Kéíímuk 
2019•ÓÓ00348945 

I 
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20. 

Directoraat-g eneraa I 

Konlnkr4ksrelaties 

Datum 

28 juni 2D19 

Kenmerk 

2019.00Q0348945 

Voortgang binnen Caribische delen Invoering grensinstrumentarium: 
• Ín het kader van de respons op de waarschijnlijke heropening van de 

grens door-Venezueia kunnen door Nederland en de Landen uiteenlopende 
grensinstrumenten worden ingevoerd. Het bgoogd.effecfi-van deze 
grensinstrumenten is om Illegale migratie in te dammen en de kans op 
illegal overstay te beperken. Met de landen is door de minister van BZ 
afgesproken dat eerst op landsniveáu migratie beperkende_ maatregelen 
moeten worden ingevoerd ( bijvoorbeeld ESTA of pre-boarding che'cks), 
Visumplicht kan als .een uitimam remedium in beeld komen. 

Beslispunt 2: U wordt gevraagd opdracht.te geven om •voor het.eerstvolgende 
9W0 een gezamenlijke notitie'(BZ, )enV, BZK en Defensie) over migratie 
beperkende maatregelen op te laten stellen; onder leiding van )enV, waarin een 
vergelijking wordt gemaakt van de noodzaak; de doeitreffendheid"de bekostiging, 
de verantwoordelijkheidsverdeiing en haaibaarheid van diverse 
grensinstrumenten zoals bijvoorbeeld ESTA, pre-boarding, visumplichten 
mogelijke andere alternatieve maatregelen. 

nd•I Img i,;•iN•M1M•h 

• I • mí - 10  

M fi 
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n  
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Ya•,••dq liu :6, I'I 
;•..ewrNW•o••b'+•'!;:.•'u;•+k;aMrnCµ'• 
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'20. 

4r,Starid vaá,zaken geresérveerde-middelen Vooriaarsnàta  

'U -,kunt,z0.'het_.kroord neme om een toettcttl rg te.géven op ,de stand van zaken' 
omtrent de gereservèerade middelen Voorfa rsnota, 

-Bela' -n', 81K ,niief'uits • rek+att •. 

• e.,est-•ingsp.annenz►jn nge• en, ,11, •; me,.tf con • e ng-varf•én 
laatsté,'bestedíngsplán_ván Acttbá.,(t,w:u: 2.rriiljóer► étiCg)rdát voortkQ_rriti 
r•ithè•'••térítè.b.i - •••ni#s•rerzóek ,st•nd vàn••záké`"ri'27-• urti : 

. Er is'iíu,op.hoofdlijnen,'èért pakket voáf Ar,ubá óvét'eengekorhen (t:v•t.v:,2 
rrsiijQerr,eurci), wáarir•tizt•4vel Néderlai•t•••en Áruba•-ztcft•-it• k•rnnQn vinnen; 
wa;3rbij pndèrstèu-ning rvctrdt gé4odè,ii'_pp-h"ét té"r"reïcti 
vreerrijfèlingénb8waring;•.tneld•pllchc,_de.óntwikkeling i,rán vrouuvenopvàflg, 
het in-.b.eeld br_en9erf, ván•lljegàle,attiei•,_u(f6iel,ding•íi•Ct Pc•litieá:elleri ëó 
kleine reparáties áan }CIÄ. 

. Naar állè,waárschijrilijkhOd zal Änibá zich Iriet -het,btjstándsvizrzoék,4èk 
we•óén tot-•fe Europese Cómmissie:-gZK.heéft aari,ge•rèn'-Arubá .té•.wiflen 
•hélpen bïj tiet lndterién:uán ,plannen tïifsIn -aanrriérkfhg te..kámen voor" 
finángélé,rnitidélén,die,-lttirén. bij het'LGC)`-•b,esluit, Dit:tiètreft een, 
enveloppe voor onvoÀrtiène: omstandig•etlén. In deze zagéheten 8= 
ènvetappe zit nog C' 6,5 criii jóéit, Hét-gàs'_ t hier: órrm C"6„5 Riiljóèn v,óór ,•llë 
LGÖ's: ,Dè Eu`ropesé Córrtinissie'heéft 'rtt•er-dere riialen •toégezègd dát ,dit 
geld ,00k beschi,kbáar is voor de Bénedèrzwindse _eilanttén: Iii hét, kadér_van-
assistëntié'.pij dé;àpvéng-uán,rrli'gr,ánt•n. 

Itïbren•.•ZK;, , 
• U kunt.3enV én Deféns"ie.bedanken vdot_de inspánningerï dië geleverd zijri 

om-de middélen ter besteding te lateri komen:"   
• U kunt kort ingaan óp_fie• bijstandsvetz4ék dat A'rubï-op 27 Mei aan 

Nedertand richtte. Ditwerzoek is nièt_ineégenomèn bij de-totstandkom_ ing° 
vári• hèt bègrpE(n,gsvporstel tdit vóQrjááC),.'È]ésónd•nkszal •ledértánd 
Aruba onáeísteuning ti•etle•l, op, be-'terrelnen van ond_érwijs; 
vreèrrtt•eiingènbéwaring,•_méldplicht, dë,ontvíikkélirig parï vrouwenopvang, 
het inbeeld brengen ván.illégalé érbéict; --uitbrei'ding'vaíï politiècellén en 
klèinè'_repáraties aan,KÍA. ,DaarnaasF_zái de "skaátssécrétaris van JènV 
-Aruba ondersteuning (?ièden in dinvreerndelingeriketen_(rpt,áis'Curasáo)-, 

• U kunt,de. staats•ecretáris tla•' ]e•nV vra•ga.r• hieróp eérti.t4orke, toelid tè. 
i:è in. -.. 

Dlrectoraat-generaal 
Konlnkrij ksrèlaties 

Datum 

28 juni 2019 

Kenlark 

2019-ÓODa3i8945' 
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20. 

Directoraat-generaal 

.Koninkrijksrelaties 

'Datum 
28 juni 2019 

Kenm'irk 
•2019-0000348945 

• e un -én.- i re':!a . n -. e ï I ' ' n• •_'. :..•a.--  --- .-, 
Nedérland,pe+t'15Mzal téagereii nááa ,dèLan en eira r óic'ri È rste èri. 
t eèc]e Kàmèr zal Ínfidrníerëri, 

13eslfspuni 6 (ákk000j.. Gaan de-;aanwezigen akkoord mét de'lnvuilíng van-dë, 
overige ondersteUning-kan-Arubà,t.ww. van •g miljoen eurd?' 

• Orn te kunnen`voidoen aan de bijstandsverzoeken van Aruba .( 1 & 10 
februari 2019)"në Curacao (10 januàril2Q19) besloot'dë'Ministerraad op 
26 april,grn blj,Vciódáarsriota in 2019 een bedrag van Z3i8„miÍjoerï èurà 
té'reserveren„pp de'aárívuilende"póst`_(bij-het—•ministérie•ván Financiën)= 

• 'Hët kabinet°heeft;besloter•dat de spècifïeke-besteding va in•dèzé middelen' 
wórdt gecoördineerd het ministerie van BZK. Tijde-ris het 
Bgwindspersonerioverleg van 24;mei is ingestemd ,met een procesvoorstel 
om de betreffende besteding vorm te_geven.(zie verslag}. 

Nieuw bijstandsverzoekAruba,(d.d. 27 mei 2019) 
• Op 27 mei 2019 overhandigde de'MP van Aruba een-óm~grijk, 

bijstandsverzoék (zie bijlage -2) aan-dè MP en de staatssecretaris van 
BZK. NB: De'gèreserveerde 23,8 miljoen euro zipt dus oorspronkelijk niet 
toe op respons op dit nieuwe bijstandsverzoek van Aruba.-
ce —s in -ái• het nieuwe bijstandsverzoek van Arubá is als volgt: 

o Uitdagingen op .het terrein Van asiel. Aruba kampt met een 
toename van asielverzoeken,. hetgeen het ministerie van Justitie 
en Intedrát'ie niet kan verwerken. Daarbij drukt de administratie 
van deze verzoeken"enIntensievere handhaving op de grens op 
de Arubaanse begroting. Aruba vraagt om personele 
ondersteuning om dè betreffende asielverzoeken-(r9rca 1229) te 
verwerken. 

o Crisis'max influx' plan. Aruba stelde een crisisplan om 250 
personen voor een beperkte tijd ( niet gespecificeerd) op te 
vangen. Aruba schat de kosten voor het `dr_aaien'.van deze 
opvang-op 4;25 miljoen dóllàr.. 

o 1 itdagingéK óp' het'tertein von aézondheidszorg. Net als,op 
Curacao maken ongedocumènteerden op Aruba.gëbruik van de 
gezond eidszorg (bijv. spoedzorg). De Arubáanse regering draagt 
de kosten-'hiervoor. Daarnaast heeft Aruba behoefte aan vaccins 
om de verspreiding van besmettelijke-ziekten tevoorkomen. 

o Uitdaginuen op het terrein van ónderwijs.• De_ toename van Spaans 
sprekeraáe•Ieerlingen zet.dekvrilitelt van-hèt onderwiJ. op Aruba 
onder',druk. Aruba is voorrnérpéns'óm onderwijsfaciliteiten te 
renoveren en-personeel aan te nemen om Spaans sprekender 
voor tebe':eiden op het Nederiandsè ,bnderwijssysteém. -

ó Vreemdelingenbewaring. De'tóenamè-van migranten die niet 
legaai gp-Aruba verblijven, zet de capaciteit van de 
vréerridélingenbewaring-onder druk. Daarom wenst Aruba de 

le 
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vreemdelingenbewaring uit te breiden conform het 'Schiphol-

model' 

Met het ministerie van financiën is vastgesteld dat binnen de 23;8 miljoen 
euro er beperkte.flnanciële ruimte is om het nieuwe bijstandsverzoek 
Aruba van een respons te voorzien. 
BZK heeft Aruba medegedée1ld dat Nederland voor zowel ,Aruba .ais 

Curar,ao er gezamenliik.7, miÍjáen euro-,beschikbaar-is voor het 

optlrimaiiseren van vreemdelingenprocessen en dat Nederland 

ondersteuning t.w.v. maximaal-2 miljoen euro kan bieden aan Aruba om 
tegemoet te komen aars diens nieuwe bijstandsverzoek (d.d. 27 mei). 
Araub is (ehrhaaldeljik• vraagd om op basis van d ad rs te • 

prioriteren. 

Respons Nederland op bijsiandsverzoek-Áruba ,(d.d. 27 mei) 
• De Nederlandse respons op het bijstandsverzoek van Aruba op het terrein 

van asiel en de,vreemdelingenketen is voor een grootdeel opgenomen in 

het bestedingsplan-'optimaliseren vreemdelingenprocessen' van 7enV (zie 
onder). Ook is aangegev 
crisis'mass influx' plan -, 

ver •e in _ i g . n - e o•enge ouders e  g aa ï ru•a . . 
maximaal 2 miljoen euro wordt het volgende voorgesteld (d.d. 25 juni 
2019): 

o 
a 

Uitbreiding vreemdelingenbewaring (Schiphol-model) 
PRISMA - Onderwijs 

o Middelen om illegale arbeid,op Aruba In kaart te brengen 
o Vrouwenopvang voor slachtoffers mensenhandel en 

mensensmokkel 
o Ontwikkeling van een meldplicht voor personen die 

verblijfprocedure afwachten. 
o Uitbreiding van politiécelien en kleine reparaties KIA-gevangenis. 

• Ondanks de gereserveerde 23,8 miljoen kan niet volledig in de gevraagde 

(en soms noodzakelijk geachte) ondersteuning aan Aruba (en deels 

Curasao) worden voorzien 

Beslispunt 6: U wordt gevraagd in te stemmen met de bovenstaande invulling 
van de overige ondersteuning aan Aruba t:w.V. van 2 miljoen euró. 

Ter informatie: stand van zaken bestedingspiannen. 

• Op 3 juni jl. ging het ministerie'van Financiën akkoord met de 

bestedingsplannen van het ministerie van Defensie, inzake versterking 

maritieme grenzen (€ 2,190.000) en 1(0)4 . 

Deze mi • a e en worden overge eveld naar 

de begroting var► het ministerie van Defensie. 

• Op 26 juni stemde-,de aanvullende post-commissie van hét ministerie van 

Financiën in met twee bestedingsplannen van het, ministerie van BZK, 
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riarnel;rjk.irnzakë respectievelijk voorbereidende maatregelen 
crisisorgànisàtié Kóninkrijk & vaccins (ê 295:000) en inzake uitbreiding 
vremdëlingéríbéwaring Curacao (E 2.000.000). Het laatsté 
bes. egdingsplan is afgestemd met Curacao. Deze middelen worden 

overgeheveld naar de'begroting van het ministerie van BZK.: 
Óp,'27._Juni is .het bestedingsplan "van het ministerie van,Justitie en 

Veiligheid ingèdiend bij het ministerie van Financiën (C 7.000.000). Dit 

bëstedingsplan ziet-tpe'dp ondersteuning bij vreemdelingenprocessen in 
Aruba ën`Curagao. Het betreffende_bestedingsplan is in samenspraak met 

dè_niinistèries, van Justitie (en Integratie) van de Landen ontwikkeld. Het 
betreffende bestedingsplan wordt op 3 juli behandeld in de aanvullende 

pást=con, missie.' Deze. middelen worden na goedkeuring overgeheveld 
naar dè:begroting-van-het'rninisterie van JenV. 
Na instërïiming''dóor-het•BWO 'met beslispunt 4 zal hetbijbëhorende 
lie.stedirig iJlán (t.b.v: Aruba t.w.v. 2 miljoen euro) op 3 juli"worden 
behandeld.in de aanvullende post=commissie. Deze middglen"worden-na 
_goedkeuring overgeheveld naar de begroting- van het ministerie van BZK. 

Communicatie 
• Nadat de aanvullende post-commissievan het ministerie van Financiën 

alle bestedingsplannen t^v. 23,8 miljoen euro heeft goedgekeurd,-zullen 
de regeringen van Aruba en Curacao schriftelijk worden geïnformeerd 
ovër de ondersteuning "die de Nederlandse regering biedt, ook 
voortbouwend op de ondersteuning die Nederland momenteel biedt. 

Directoraot=generaal 

Kaninkrliksrelaties 

Datum 

8 juni2019 

Kenmerk 
2019-0000348945 
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Format bestedingsplannen Aanvullende Post v2.0 

Achtergrond 
• In de financiële bijlage van het regeerakkoord is de volgende passage opgenomen: "Intensiveringen 

(inclusief uitvoeringskosten) die nadere uitwerking behoeven worden op de aanvullende post van het 
ministerie van Financiën geboekt in afwachting van concrete en doelmatige beleidsvoorstellen. 
Intensiveringsmiddelen worden vervolgens jaarlijks tronchegewijs uitgekeerd onder voorbehoud van 
een doelmatig bestedingsplan met daarin onder andere aandacht voor hoe en wanneer wordt 
geëvalueerd en hoe hiervoor data worden verzameld." 

• Voor de overheveling van middelen wordt zo veel mogelijk aangesloten bij reguliere 
begrotingsmomenten (voorjaar, julibrief, augustusbrief of najaarsnota). 

• Om invulling te geven aan het jaarlijks tranchegewijs uitkeren van de middelen, is in de 
bestedingsplannen aandacht voor de fasering van de intensivering en de nodige tussenstappen. 

• Onderstaand format bevat alle elementen die aan de orde moeten komen in een bestedingsplan. 
Het invullen van het format dient als uitgangspunt voor het gesprek met de IRF. 

• In de bijlage van het format is een bondig voorbeeld opgenomen om zaken als doelen, 
doeltreffendheid en doelmatigheid te illustreren. 

• Uiteraard verschilt toepassing van het format per beleidsterrein en mogelijk per individuele casus. 
Sommige vragen zullen voor bepaalde beleidsterreinen belangrijker worden gevonden dan voor 
andere. Hiervoor geldt het principe van maatwerk. 

• Op basis van ervaringen en gesprekken met gebruikers is het format in najaar 2018 herzien. Doel 
van de herziening is het format meer to-the-point te maken. 
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1. 'Aanleiding 

,1:1 Wat is de létterlijké tekst in hèt reeeerákkoórd óf wat is éï-rïchting Tweede Kamer 
gecommuniceerd (doel of maatregel)? 

Taeliéfrting: 

ROeérakkoord. In het regeerakkoord staari'divérsé relevante passages;-. 
• -Geïieri de spanriingeri ïn Véíiéïuela Vétdient ;ook de rëtàtié -mët dit buurfand,.dirècd grenïèhd 

`áán hèt Koniiïktyk, bijzóndëie, áándácht. 
'Dë ónzekére-pófitièke situ"átié in s'dmïinige buutiáhdën in Zuid-Arrierika níáákt sár - éhwérking 
'extra nb dzakelijk._ 
Het Koninktijktvétband schept óok,'vérantwoordélijkhëid,, inhét bijióridér Voor het 
`waá•boegën'Vah,'integriteit vàri'bésttiur en.vári ë«éëtiévë rëchtshándhaving.én greïisbëwáking'. 
Dë ïáad van ministers van het Koninkrijk zal hierdp tóe.zien._ 

Kametbrief 21 mei 2ó1g(2g 653, nr: 56► :' Waar gevraagd en mogelijk probeert Nederland-de (ei)landen 
bij te staan. 

'Verticale toelichting biÍ'de voonaarsnotá van 2019'd.d. 27 mei-2019 : `Hét Kabinèt:maaki generale 

rríiddelërivrij voor de biistàndsverioekën van Aruba éïiCurataó voor= dë toegehónieh'migFatie-als 

•gevolg-van de politieke situatie in Venezuela. be specifieke besteding vártde middelén -vvàrdt 

,gecoördineerd door de staatssecretaris van'BZK en de, middelen worden,gereservee_rd op de-

Aanvullende Post. De 'réseÉvéririg Vé6ezuela' is bèpáal&op.23,8 rr►iijóën ëuró. 

Biistandsverzoek Aruba :,Op 26:mèi 2019 heeft de minister-president van ,Aruba,aari de regering van 

Nederlánd middéls een schriftelijk=bijstáridsvérzoek kenbáar gemaakt graag in aanmerking tè_komen 

voor additionele bijstand, gelet op de èffecten van de mixed migration flows /diaspora afkomstig uit 

<het buurland Venezuela en de ifnpact daarvan op dévreemdelingenketé^ alsook het wátërbed effect 

in diverse andere sectoren: 

1.2 Hoe ziet de, meerjarige reeks eruit? Is een deel van de reeks al aangevraagd in een eerder 

bestedingsplan?1Welk deel wordt aángevraag'd in dit bestédingsplan en welk deel resteert? 

NB: de specifieke besteding, van de middelen wordt beschreven in vraag 2.2. 

Indien in 2024 nog niet het structi rele bedrag is bereikt, wordt de meerjarige reeks, tot het jaar waarin 
de uitgóven structureel zijn, toegevoegd aan de tabel. 

Totale reeks 
2019 
1.650.000 

1020 
1.650.000 

2021 2022 '2023 2024 Stmc. Struc.In 

Eerder 
aangevraagd u 

'arm 

 _..j 
{ 

Beoogd budget 
huidig plan 
Resterend 

10:-2g 

1.3 Wat is het probleem dat-wordt beoogd om op te lassen? 

licht toe: 

• Welk probleem wordt beoogd op te lossen. 

t Hét gaat hierbij gin een goëdgekeurd bestedingsplan, onafhankelijk vin hét mëment van budgettairè verwerking. 
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• Wat de gewenste situatie of doel(en) is (zijn)? 
Toelichting gewenste doelen: 
1. Uitdagingen op het terrein van onderwijs. 

• Als gevolg van de toestroom van ( illegale) Venezolanen door de crisis in Venezuela is het aantal 

kinderen van met name Venezolaanse afkomst die niet (direct) kunnen instromen in het 

Arubaans (taal)onderwijs relatief hoog ( zie bijlage). De taalbarrière enerzijds en de beperkte 

beschikbare plekken voor het instroomprogramma voor buitenlanders heeft geen rekening 

gehouden met een onevenredige toestroom van Venezolaanse kinderen. 

• Het Land Aruba is aan het Verdrag van het Kind verbonden, maar echter niet instaat om thans 

aan alle Venezolaanse kinderen het recht op onderwijs te garanderen. Het doel is derhalve om 

te borgen dat alle ( illegale) Venezolaanse kinderen via een intensivering van het Prisma 

programma (basisonderwijs) en het incorporatieprogramma (voortgezet onderwijs) kunnen 

instromen en zodoende aanspraak kunnen maken op hun universele recht op onderwijs, 

hetgeen ook ten goede komt aan de Arubaanse samenleving (voorkomen nieuwe analfabeten). 

• In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen in het incorporatieprogramma verdubbeld naar 

200. Momenteel zijn er 250 aanmeldingen voor het komend schooljaar. 70% van deze 

leerlingen zijn van Venezolaanse afkomst. 

2. Ontwikkeling opvang vrouwelijke slachtoffers (vrouwen en kinderen) 

• Fundacion pa Hende Muher den Dificultad ( FHMD) biedt opvang en capaciteit voor beschermd 

wonen aan slachtoffers van onder andere mensensmokkel en huiselijk geweld. Migranten en 

gezinnen/individuen met illegale verblijfsstatus vormen 50% van het totaal aantal 

aanmeldingen. FHMD heeft momenteel een opnamecapaciteit van 6-8 gezinnen. De 

opnameperiode is gemiddeld minimaal 1 en max 3 maanden. FHMD kampt als gevolg van de 

situatie in Venezuela met tekorten (wachtlijsten) aan opvangcapaciteit en de inrichting 

hiervoor. Het is wenselijk om de opvangcapaciteit uit te breiden met 30 extra plekken. 

3. Inventarisatie irreguliere circuit op Aruba 

• Door irreguliere migratie werkt een relatief groot aantal Venezolanen in de informele sector, 

hetgeen betekent dat zij zonder een geldige verblijfs- en werkvergunning werken. Dit circuit 

brengt met zich mee dat personen vaak werkzaam zijn onder omstandigheden welke niet 

toegestaan zijn volgens de Arubaanse arbeidswetgeving. Bovendien mist het Land Aruba 

afdrachten van fiscale- en sociale premies, wat de landsfinanciën negatief beïnvloed. 

• Om het beleid ten opzichte van de arbeidsmarkt verder te verbeteren en te verfijnen, als ook 

de kansen voor asielzoekers op de arbeidsmarkt beter in te schatten, wil Aruba een databank 

oprichten waar alle informatie van de arbeidsmarkt wordt verzameld. Dit betreft onder meer 

een totaal beeld van alle legale werkgevers en werkenden met een legale status op de 

arbeidsmarkt. Daarbij wordt ook getracht meer informatie te verzamelen van de Venezolaanse 

bevolking die zich reeds op Aruba bevinden in het irreguliere circuit. 

4. Rechtshandhaving 

• Het criminaliteitsbeeld op Aruba wordt negatief beïnvloed door zogenoemde illegal overstoy, 

mensen die de termijnen van hun maximale verblijfsduur hebben overschreden en opgaan in 

de illegaliteit. 
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• Uit de cijfers van Korps Politie Aruba (KPA) en OM blijkt dat een derde van het aantal delicten 

verbonden aan overval, door Venezolanen ( illegaal, dan wel legaal verblijvend) worden 

gepleegd. Door de toegenomen migratie en daarmee gepaard gaande criminaliteit moeten 

criminelen op vrije voeten worden gelaten vanwege het ontbreken van voldoende 

celcapaciteit, dan wel dat de celcapaciteit boven de verantwoorde aantal wordt benut hetgeen 

strijdig is met CPT normen. 

• De politie wil de capaciteit van de politiecellen ( politiebureau) uitbreiden met 10 stuks 2-

persoons cellen, welke op het binnenterrein naast het bestaande cellenblok kunnen worden 

geplaatst. 

• Aruba wil de vijf isolatiecellen van de KIA gevangenis repareren die door brand zijn beschadigd 

(3 afgebrand, 2 rookschade). 

• Daarnaast staan de rechtshandhavingsorganisaties en voorzieningen, als gevolg van een influx 

(druppelsgewijs) van Venezolanen onder een onevenredig druk. Focus ligt onder meer op 

betere samenwerking tussen diensten en preventie en bestrijding van mensenhandel en 

mensensmokkel op Aruba, incl. de bescherming van de slachtoffers. 

1.4 Wat zijn de beoogde meetbare/concrete resultaten (SMART)? 
Licht zo concreet mogelijk toe welk resultaat wanneer bereikt moet zijn. 
Toelichting: 
1. Uitdagingen op het terrein van onderwijs 

a. Bijscholing: Er zal een bijscholingsprogramma worden aangeboden voor zowel leerkrachten als 

zorgdeskundigen, zodat er voldoende docenten en deskundigen zijn die gedegen bijgeschoold 

zijn om anderstalige leerlingen onderwijs te kunnen geven en te kunnen diagnosticeren en 

helpen in hun ontwikkeling. Hiervoor zal Aruba eerst de competenties van het bestaand 

personeel evalueren, de behoefte opstellen en een bijscholingsprogramma inkopen of 

ontwikkelen; 

b. Lesmateriaal: Aruba zal op basis van een nadere inventarisatie schoolmateriaal voor 

anderstalige kinderen aanschaffen. De inkoop zal plaatsvinden op basis van een openbare 

aanbesteding; 

c. Zorgstructuur: Er wordt een zorgstructuur opgezet om de kinderen te kunnen helpen met hun 

sociaal emotionele problemen. Dit wordt gedaan door het aanstellen van personeel t.b.v. de 

zorgstructuur. Van belang is dat deze zorgactoren de nodige deskundigheidsbevordering en 

materialen krijgen om de nodige hulp en begeleiding te kunnen geven aan deze specifieke 

doelgroep. 

d. Leerlingvolgsysteem (LVS): Er wordt een leerlingvolgsysteem (LVS) opgezet om de prestaties en 

ontwikkelingen van de leerlingen te kunnen monitoren. Personeel wordt opgeleid om hiermee 

te werken. 

2. Ontwikkeling opvang vrouwelijke slachtoffers (vrouwen en kinderen) 

• Het projectvoorstel voor vrouwenopvang ziet op de fysieke uitbereiding van de 

opvangcapaciteit van de stichting FHMD met 30 plekken, alsmede deskundigheidsbevordering. 

De deskundigheidsbevordering is gericht op het aansturen en managen van een 

opvangfaciliteit zoals FHMD, implementatie van methodieken en ketenvorming. Een belangrijk 

uitgangspunt is het vormen van een hulpverleningsketen voor de doelgroep van 

gezinnen/individuen met illegale verblijfstatus. Hierbij worden alle partners betrokken die 
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3. 

4. 

effectief de mogelijkheid hebben om bij te dragen aan de hulpverlening in samenwerking met 

FHMD, waaronder kosten voor therapie, behandeling en medische kosten. Het proces van 

ketenvorming zal door een deskundige worden begeleid. 

• Aan het eind van het project (1 december 2020) is het volgende bereikt: een uitbereiding van 

het gebouw met plek voor een additionele 30 personen. Er heeft deskundigheidsbevordering 

plaatsgevonden. 

Inventarisatie irreguliere circuit op Aruba 

• Het bouwen van een databank om de alle arbeidsmarktgegevens bij te houden 

(bedrijfsgegevens en werknemersgegevens). Alleen via deze weg kan het ministerie van Sociale 

Zaken, Jeugd en Arbeid van Aruba een totaalbeeld van de arbeidsmarkt vormen die voor 

verschillende doelen van belang is, waaronder het identificeren van illegalen werkzaam op de 

arbeidsmarkt, kansen signaleren voor asielzoekers en illegaliteit tegengaan. 

• De data zal inzicht bieden in de controlewerkzaamheden van de arbeidsinspecteurs en zullen 

tevens gebruikt worden voor het bouwen van een actueel Monitoring en Evaluatie systeem 

van het arbeidsmarktbeleid. Relevante indicatoren (zoals nieuwe werknemers op de 

arbeidsmarkt per leeftijdsgroep, functiegroep en per sector aan te geven, ontslagen op de 

arbeidsmarkt bv. per sector etc.) worden op een continue basis bepaald. De data en resultaten 

zullen dienen om bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers en ondernemers te ondersteunen 

om het beleid ten opzichte van de arbeidsmarkt verder te verbeteren en te verfijnen. Tevens 

ontstaat een beeld van arbeidsmarktkansen voor derdelanders en een beter beeld van 

werkgevers waar illegalen worden aangetroffen en aantallen illegale (Venezolaanse) 

arbeidskrachten. 

Rechtshandhaving 

• Het realiseren van 10 nieuwe 2-persoons cellen bij het Politiekantoor Sint Nicolas - op het 

binnenterrein naast het bestaande cellenblok -, om te kunnen voorzien in de benodigde 

celcapaciteit, zoals aangegeven bij 1.3. De 10 stuks 2-persoons cellen worden in februari 2020 

opgeleverd en vervolgens in gebruik genomen door het Korps Politie Aruba, welke 

verantwoordelijk is voor de exploitatie. 

• Het terugbrengen van vijf isolatiecellen in de KIA-gevangenis in de oorspronkelijke staat, door 

het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden. Voorafgaand aan de reparatie worden de cellen 

gestript, waarna de muren en de plafonds worden gerealiseerd, welke van beton, pleisterwerk 

en verf worden voorzien. Daarna worden de cellen voorzien van een nieuwe inrichting en van 

de benodigde elektra. De cellen worden in februari 2020 opgeleverd en vervolgens in gebruik 

genomen door de KIA. Het Land Aruba is verantwoordelijk voor de exploitatie. 

• Aruba werkt momenteel verdere plannen uit voor de oprichting van een Coordinatiecentrum 

Mensenhandel en Mensensmokkel, inclusief voorlichting, deskundigheidsbevordering en 

bescherming van slachtoffers. Additionele plannen voor de versterking van 

rechtshandhavingsorganisaties en voorzieningen zijn ook in de maak. 
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2. Beleidsinstrumentarium 

2.1 Wat is het (gekozen) beleidsinstrumentarium? 

Licht toe welk(e) beleidsinstrument(en) zgekozen zijn en wat deze concreet inhouden. Denk 

bijvoorbeeld aan een subsidieregeling; een nieuwe wet of een publiekscampagne. 
Toelichting: 

1. Uitdagingen op het terrein van onderwijs 

Er wordt gekozen voor een bijdrage aan het Arubaanse Ministerie van Onderwijs Wetenschap en 

Duurzame Ontwikkeling (OWDO). Voor ieder deelproject zal vooraf een projectdossier opgesteld 

worden door de Arubaanse overheid, welke wordt afgestemd met het ministerie van BZK en OCW. Het 

betreft een bijdrage aan bijscholing van onderwijspersoneel op basisscholen en voortgezet onderwijs, 

een bijdrage in de aanschaf van lesmateriaal voor anderstalige kinderen, een bijdrage in de inrichting 

van een zorgstructuur om kinderen te helpen bij sociaalemotionele problemen en een bijdrage voor de 

inrichting van een leerlingvolgsysteem. 

2. Ontwikkeling opvang vrouwelijke slachtoffers (vrouwen en kinderen) 

Op voordracht van het land Aruba wordt gekozen voor een subsidieverlening aan FHMD via het Centro 

pa Desaroyo Aruba: CEDE ( https://cedearuba.org/). CEDE is een nationaal ontwikkelingsfonds en een 

gerenommeerde organisatie die veel ervaring heeft met het verantwoord uitgeven van beschikbare 

fondsen aan projectvoorstellen van op Aruba gevestigde stichtingen in het sociaal domein. CEDE zal de 

subsidiegelden voor FHMD beheren, het project monitoren, evalueren en verantwoorden volgens een 

in gezamenlijkheid met BZK/Jent/ en Arubaanse overheid vast te stellen definitief projectplan. Voor de 

opvang maakt FHMD gebruik gemaakt van container homes ( raming EUR 163.000). De kosten voor een 

single unit (vierkantig) liggen bij EUR 15,000. Een single unit zonder keuken kost EUR 9,000.00. De 

insteek van het project is om 15 single units zonder keuken aan te schaffen. FHMD kiest voor een unit 

zonder keuken vanwege de aanpak dat een keuken gezamenlijk wordt gebruikt. De bedoeling is dat de 

bewoners elkaar versterken. De Fundering wordt geschat op EUR. 40,000.00. Het restbedrag van EUR 

25.000 voor de faciliteiten wordt ingezet voor de keuken en gezamenlijke faciliteiten. De 

deskundigheidsbevordering wordt ook geraamd op EUR 25.000. 

3. Inventarisatie irreguliere circuit op Aruba 

Er wordt gekozen voor een bijdrage aan het Arubaanse Ministerie van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid. 

Voor de inrichting van de databank dient een softwareapplicatie te worden ontwikkeld en 

geïmplementeerd. Dergelijke applicaties worden reeds gebruikt door de Sociale Verzekeringsbank van 

Aruba en Nederlandse instanties. De aankoop van de software voor het opslaan van werkgevers- en 

werknemersgegevens en het bijhouden van alle mutaties op deze gegevens wordt geschat op EUR 

100.000. De databank dient ook te worden voorzien van gegevens. Dit kan door de inhuur van 5 

studenten. Aruba schat hiervoor EUR 25.000 nodig te hebben (voor invoer en controle 

werkzaamheden). Tot slot dient technische ondersteuning op juridische vlak te worden geleverd voor 

de wijzigingen in de arbeidswetten. Dit zal naar schatting EUR 50.000 kosten. 

z In het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgevinq is een lijst opgenomen met allerlei 
beleidsinstrumenten 
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4. Rechtshandhaving 

Voor de projecten wordt gekozen voor een bijdrage aan het Arubaanse Ministerie van Justitie en 

Integratie. Met de bijdrage aan het gevangeniswezen (politiecellen en KIA) worden de materialen en 

de werkzaamheden voor realisatie van de 10 stuks 2-persoons politiecellen en renovatie van de 

isolatiecellen ( KIA) bekostigd. De besteding van de overige middelen t.b.v. de rechtshandhavingsketen 

en bestrijding mensenhandel dient z.s.m. na het zomerreces op basis van definitieve plannen nader te 

worden vastgesteld. Deze moeten worden voorgelegd aan de ministeries van BZK, JenV en Financiën 

(IRF) voor definitief akkoord. Gelet op de voortgang van deze plannen wordt vast een deel voor 2019 

aangevraagd. Het gros van het bedrag wordt echter verschoven naar 2020, aangezien de definitieve 

planvorming nog niet gereed is. 

2.2. Hoe ziet de specifieke besteding van de middelen eruit? 

Ga daarbij ook in op de p (prijs) en de q (aantal). 

Toelichting: 

Totaal Aantal Stuksprijs Bedrag (euro's) 2019 2020 

1. Onderwijs 0.2• E 
2. Ontwikkeling opvang 

_ 

1 1 
vrouwelijke slachtoffers 

(vrouwen en kinderen) 

3. Inventarisatie 

irreguliere circuit op 

Aruba 

4. Rechtshandhaving 

Subtotaal 

Maximaal besteedbaar 

If0.29, 

1.650.000 

1.650.000 

1.050.000 

1.050.000 

600.000 

600.000 

Aantal Stuksprijs 1. Onderwijs 

Lesmateriaal voor de PRISMA/incorporatie 

Bedrag 2019 

(euro's) 

•,Zg'•°••.•• 

2020 

5` 1 1 

programma's 

Materiaal voor de zorgstructuur/licenties 

LVS systeem voor PRISMA/incorporatie 

onderwijs 

Deskundigheidsbevordering docenten en 

zorgactoren 

Subtotaal 

•f0.2• 

1•.2 
•• j 

•10.,Zgy•' 

600.000 480.000 120.000 
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2. Ontwikkeling opvang vrouwelijke 

slachtoffers (vrouwen en kinderen) 

Aantal Stuksprijs 2019 Bedrag 

(euro's) 

2020 

Aanschaf en opzet container homes 

Leggen van funderingen 

Des kundigheidsbevordering 

i.0. 2-g 

11-0 •; 

10.2 

Opstartkosten en inrichtingen• i 
Monitoring, evaluatie en verantwoording 

CEDE 

Subtotaal 255.000 

3. Inventarisatie irreguliere circuit op Aruba Aantal Stuksprijs Bedrag 

(euro's) 

.• z 

255.000 - 

2019 2020 

Ontwikkeling databank werknemer- en 

werkgeversgegevens 

. Y' g'• 

Invoering gegevens databank. 

Technische ondersteuning op juridische vlak 

voor de wijzigingen in de arbeidswetten 

Subtotaal 

4. Rechtshandhaving Aantal Stuksprijs 

 J g _ 

175.000 50.000 125.000 

Bedrag 

(euro's) 

2019 2020 

Politiecellen; nieuw cellenblok ( 10 

2persoonscellen) 

K 

is 1: KIA gevangenis; reparaties 

isolatiecellen 

Plan Mensenhandel en 

Mensensmokkel 

Versterking rechtshandhavingsketen 

Subtotaal 

ë _ 

kr 
• ", -11 - .- •*. ' _ ' ? 

s` 

620.000 265.000 39.000 

2.3 Hoe vindt de uitvoering plaats? 

Licht toe welke partijen betrokken zijn en hoe ziet hun betrokkenheid eruit, zowel financieel als niet-

financieel. Leg ook uit wat de belangrijkste risico's voor de uitvoering zijn. 

Toelichting: 
Uitvoeringsdiensten Aruba: Schoolbesturen, CEDE Aruba, FHMD, DIMAS, IASA, Korps politie Aruba 
(KPA), Guarda Nos Costa, Douane, Directie Arbeid en Onderzoek (DAO). Deze diensten zijn samen met 
de Nederlandse uitvoeringsdiensten verantwoordelijk voor de implementatie van het bestedingsplan in 
Aruba. 
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Ministeries Aruba: Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling (OWDO), 
Ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie, Ministerie van Financiën, Ministerie van Algemene 
Zaken, Ministerie van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid zijn in Aruba politiek verantwoordelijk voor een 
adequate uitvoering van het bestedingsplan. 

Ministeries Nederland: Ministerie van OCW, Ministerie Justitie en Veiligheid, Ministerie van BZK en 
(indien noodzakelijk) ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Toelichting: 
1. Uitdagingen op het terrein van onderwijs 

• Middels een openbare aanbesteding dienen de verschillende activiteiten uitbesteed te worden 

aan leveranciers, deels op Aruba als ook in Nederland. De aanbesteding wordt gedaan door het 

ministerie van OWDO van Aruba. Met betrekking tot de inkoop en aanbesteding kan Aruba een 

beroep worden gedaan op expertise van het ministerie van OCW in Nederland. 

• Het is mogelijk dat het project vertraging oploopt in de aanbestedingsprocedure. Gepaste 

sturing op prioritering en tijdige uitvoering is noodzakelijk. 

• Het is van belang dat de docenten open staan om nieuwe kennis te vergaren. Ook moeten de 

scholen de nodige condities creëren om het geleerde daadwerkelijk toe te passen in het 

onderwijs. Daarnaast is het van belang dat het onderwijs goede aansluiting heeft met 

vervolgonderwijs. Ook moet de zorgstructuur goed kunnen aansluiten bij de externe 

zorgstructuur, zodat bij verwijzing de leerling tijdig de nodige hulp krijgen. 

2. Ontwikkeling opvang vrouwelijke slachtoffers (vrouwen en kinderen) 

• De uitvoering van het project kent een relatief eenvoudige opzet. Bij aanvang van het project 

medio 2019 zal er een projectplan en ontwerp van verbouwing worden gemaakt door FHMD. 
Deze zal door CEDE worden begeleid en vastgesteld in samenspraak met Aruba, BZK en JenV. 

Vervolgens zal er een aanbesteding richting een aannemer plaatsvinden en eventuele 

bouwvergunningen worden aangevraagd. Begin 2020 zou er dan kunnen worden aangevangen 

met de bouw. In kwartaal 3, uiterlijk kwartaal 4 zal de bouw gereed zijn. 

• De beschikbare middelen zullen worden beheerd door CEDE. Zij zijn ook verantwoordelijk voor 

monitoring, evaluatie en verantwoording. 

3. Inventarisatie irreguliere circuit op Aruba 

• De Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) van het ministerie van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid 

is verantwoordelijk voor de uitvoering van de genoemde activiteiten. 

• Middels een openbare aanbesteding dienen de verschillende activiteiten uitbesteed te worden 

aan leveranciers. De Comptabiliteitsverordening en hierin vervatte regels worden in acht 

genomen. Met betrekking tot de inkoop en aanbesteding hiervan zal een beroep kunnen 

worden gedaan op expertise van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en de Sociale Verzekeringsbank te Nederland en Aruba. 

• De Sociale Verzekeringsbank Aruba kan het ministerie van Sociale Zaken van Aruba van de 

basisgegevens van zowel de werknemers als van de werkgevers voorzien. Dit gezien het feit 

dat de Sociale Verzekeringsbank van Aruba ook over gegevens van zowel de werkgevers als 

van de werknemers beschikt, voor wat betreft de ongevallenverzekering op de arbeidsmarkt. 
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• Een mogelijk vertragende factor betreft de noodzakelijke wijziging van wetgeving. Om de 

betreffende databank te realiseren dient wetgeving te worden aangepast om de registratie te 

faciliteren. De wetgeving moet worden aangepast zodat verplicht wordt dat wijzigingen in 

bedrijfsgegevens en wijzigingen in werknemersgegevens gedurende het jaar binnen een 

bepaalde periode ( bv. 10 werkdagen) aan het ministerie van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid 

van Aruba moeten worden doorgegeven. Tevens dient de wetgeving aangepast te worden 

zodat alle personen werkzaam op de arbeidsmarkt geregistreerd worden. 

4. Rechtshandhaving 

• De aanschaf van de middelen ten behoeve van uitbreiding van de politiecellen de 

herstelwerkzaamheden aan de KIA-gevangenis vindt plaats via het ministerie van Justitie en 

Integratie van Aruba. Met betrekking tot de inkoop en aanbesteding kan Aruba een beroep 

doen op expertise van het Rijksvastgoedbedrijf en DJI. 

• Het is mogelijk dat deze projecten vertraging oplopen in de aanbestedingsprocedure en 

bouw/renovatie door onvoorziene omstandigheden. Gepaste sturing op prioritering en tijdige 

uitvoering, evenals monitoring van bouwtechnische werkzaamheden is noodzakelijk. 

• Middels een openbare aanbesteding dienen de verschillende activiteiten uitbesteed te worden 

aan een aannemer. De Comptabiliteitsverordening en hierin vervatte regels worden door 

Aruba in acht genomen. 

• Het ministerie van Justitie en Integratie van Aruba is ook verantwoordelijk voor de uitwerking 

en uitvoering van de plannen. Zij dienen de nadere planvorming'voor besteding van de 

middelen ten aanzien van versterking rechtshandhavingsketen en bestrijding mensenhandel 

uit te werken. 

2.4 Doeltreffendheid: licht toe op welke wijze de inzet van deze beleidsinstrumenten (vraag 2.1) leidt 

tot de doelen/resultaten die geformuleerd zijn bij 1.3 en 1.4?3 

Baseer je bijvoorbeeld op wetenschappelijke literatuur, beleidsdoorlichtingen en -evaluaties of experts, 
etc. Geef aan in hoeverre de gekozen instrumenten er in zullen slagen de geformuleerde 

doelen/resultaten te bereiken. Benoem daarbij ook eventuele externe factoren die kunnen bijdragen 

aan het wel of niet bereiken van de doelen/resultaten. Sta ook stil bij eventuele (positieve of negatieve) 
neveneffecten van het gekozen instrumentarium. , 

Toelichting: 

1. Uitdagingen op het terrein van onderwijs 
De beleidsinstrumenten (zoals genoemd bij 2.1) dragen bij aan inclusie van anderstalige kinderen in 

het Arubaanse schoolsysteem. Het ministerie van OCW in Nederland heeft laten weten dat de gekozen 

beleidsinstrumenten beproefde instrumenten vormen om de integratie van anderstalige kinderen te 

3 Er zijn allerlei hulpmiddelen voorhanden die het onderbouwen van doeltreffendheid en doelmatigheid kunnen 
ondersteunen. Een aantal voorbeelden: 

De handleiding r)ubheke businesscase; 
Algemene leidraad voor MKBA's; 
Het CPB heeft de ' kansrijk' reeks uitgebracht, met allerlei evidence based beleidsinzichten. ( bijvoorbeeld 
over arbeidsmarktbeleid; onderwijsbeleid of woonbeleid). 
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bevorderen, ongeacht verbiijfstatus. De gekozen beleidsinstrumenten dragen bij aan het welzijn van de 

kinderen, mede doordat een zorgsysteem wordt opgezet. 

2. Ontwikkeling opvang vrouwelijke slachtoffers (vrouwen en kinderen) 

Voor de doelstelling het beter beschermen van vrouwen (van veelal Venezolaanse afkomst) die 

slachtoffer zijn van huiselijk geweld, mensenhandel of mensensmokkel is het grootste knelpunt op dit 

moment het gebrek aan fysieke opvangcapaciteit, in concreto de wachtlijst bij FHMD. Met een 

uitbereiding van het gebouw wordt juist dit knelpunt — de fysieke opvangcapaciteit - aangepakt. 

3. Inventarisatie irreguliere circuit op Aruba 

De inzet van deze beleidsinstrumenten zullen direct een grote bijdrage leveren aan het identificeren 

van ( il)legale werknemers op de arbeidsmarkt en uiteindelijk aan het sanctioneren van de werkgevers 

die illegalen in dienst hebben (door de Inspectie van DAO). Met de aangegeven instrumenten worden 

deze resultaten bereikt. Daarmee wordt de pakkans vergroot en mogelijke uitbuiting tegengegaan. 

4. Rechtshandhaving 

• De focus bij de uitbreiding van de politiecellen, wordt gelegd op het verbeteren van de materiele 

randvoorwaarden voor het regime van op politiebureau te San Nicolas, in lijn met de voorschriften 

van het CPT. Dit draagt bij aan de aan het welzijn van het personeel en van de personen die in 

bewaring gesteld zijn. Door de opgenomen investeringen worden gebouwen op orde gebracht, is 

er geen sprake van overbevolking en worden personen die zijn opgepakt niet voortijdig 

heengezonden (door toedoen van ruimtegebrek). 

• De focus bij de reparatie aan de vijf isoleercellen, wordt gelegd op het verbeteren van de materiele 

randvoorwaarden voor het detentie-regime, in lijn met de voorschriften van het CPT. Dit draagt bij 

aan de aan het welzijn van het personeel en van de personen die in bewaring gesteld zijn. Door de 

opgenomen investeringen worden isolatiecellen op orde gebracht, hetgeen de beheersbaarheid in 

het detentie-regime bevordert, mede doordat de maatregel tot isolatie kan worden toegepast. 

• Het ministerie van JenV heeft positief geadviseerd op een bijdrage aan de plannen fond bestrijding 

mensenhandel en versterking rechtshandhavingsketen. Hier zit duidelijk een uitdaging en een 

investering op dit terrein sluit goed aan bij de activiteiten die momenteel worden ontplooid 

omtrent versterking van de vreemdelingenketen. Bekend is dat Aruba hier al wel — op eerste 

gezicht - goede ideeën over heeft. Die verdienen echter nog nadere uitwerking. Definitieve 

besluitvorming en afstemming met BZK/JenV heeft daarom nog niet kunnen plaatsvinden. 

2.5 Doelmatig4bereiken van de doelen/resultaten: licht toe waarom de gekozen beleidsinstrumenten 

(vraag 2.1) het meest efficiënt zijn voor het behalen van de doelen/resultaten (vraag 1.3 en 1.4). 

Toelichting: 
1. Uitdagingen op het terrein van onderwijs 

" Doelmatigheid wordt op twee ' niveaus' gedefinieerd in dit format. 1) (vraag 2.5) de efficientie in het halen van de 
geformuleerde doelstellingen. 2) (vraag 2.6) de efficiéntie waarmee de uitvoering is georganiseerd. 
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Door in te zetten op versterking van de bestaande "capaciteit/infrastructuur" ( bijscholing 
onderwijspersoneel, aanschaf lesmateriaal, volgsysteem, etc.) wordt ingezet op langere 
termijneffecten. Immers, deze eenmalige investeringen zullen meerjarige baten opleveren. 

2. Ontwikkeling opvang vrouwelijke slachtoffers (vrouwen en kinderen) 

Door te kiezen voor een versterking van een bestaande stichting met een kleine overhead kan de 
uitbreiding van de huidige opvangcapaciteit snel worden gerealiseerd en ingezet. Beheer en exploitatie 
wordt daarnaast door de stichting geregeld die hier bewezen ervaring mee heeft. Het alternatief om 
een geheel nieuwe organisatie op te richten is niet doelmatiger. 

3. Inventarisatie irreguliere circuit op Aruba 
De DAO heeft in de afgelopen jaren naar verschillende mogelijke oplossingen gezocht om de illegaliteit 
op de arbeidsmarkt aan te pakken. De meest effectieve oplossing blijkt toch toezicht en handhaving te 
zijn. Om dat effectief te kunnen doen moet actuele informatie aanwezig zijn en dient de inspectie te 
beschikken over de juiste tools ( middelen) en dient de nodige wetgeving aanwezig te zijn om illegale 
handelingen te sanctioneren. De aangegeven instrumenten leveren hier een bijdrage aan. 

4. Rechtshandhaving 

• Zonder uitbreiding van de politiecellen kan Aruba in mindere mate het welzijn en de veiligheid van 

het aanwezige personeel en gedetineerden garanderen. Zonder uitbreiding ontstaat er een risico 

op overcrowding, incidenten en voortijdige heenzendingen, omdat de huidige capaciteit van de 

politiecellen volgens het Land Aruba niet volstaat. 

• De herstelwerkzaamheden zoals opgenomen bij 1.4 zorgen ervoor dat de 5 isoleercellen 

teruggebracht worden in de staat voor de brand die plaatsvond op 3 maart 2019. Het herstellen 

van de bestaande politiecellen is goedkoper dan sloop en het realiseren van nieuw politiecellen. 

• De doelmatigheid zal op basis van de definitieve plannen in afstemming met BZK, JenV en 

Financiën ( IRF) nader moeten worden beoordeeld voor overgegaan wordt op daadwerkelijke 

uitbetaling. Bekend is echter dat de problemen urgent zijn, waardoor een start met versterking 

rechtshandhavingsketen en bestrijding mensenhandel in de tweede helft van 2019 zeer wenselijk 

is. Planvorming moet z.s.m. na het zomerreces gereed zijn. 

2.6 Doelmatig uitvoeren: licht toe waarom de gekozen uitvoering (vraag 2.3) het meest efficiënt is. 

Toelichting: 
1. Uitdagingen op het terrein van onderwijs 
Door het tijdig uitvoeren van de aanschafprocedure volgens de reguliere aanbestedingsregels wordt 
een situatie gecreëerd dat benodigde materialen tegen normale prijzen kunnen worden verkregen. De 
expertise van het ministerie van OCW vormt een waarborg dat de juiste materialen worden 
aangeschaft, tegen de juiste prijs, waarbij de benodigde materialen niet gefragmenteerd, maar in 
samenhang kunnen worden aangeschaft. De keuze voor de (les)methoden is efficiënt, mede omdat dit 
beproefde methoden betreffen, die tot zichtbare resultaten hebben geleid. 

2. Ontwikkeling opvang vrouwelijke slachtoffers (vrouwen en kinderen) 

Door het tijdig uitvoeren van de aanschafprocedure volgens de reguliere aanbestedingsregels wordt 
een situatie gecreëerd dat benodigde materialen tegen normale prijzen kunnen worden verkregen. De 
begeleiding en expertise van CEDE Aruba en het ministerie van Justitie en Veiligheid vormt een 
waarborg dat de juiste materialen worden aangeschaft, tegen de juiste prijs, waarbij de benodigde 
materialen niet gefragmenteerd, maar in samenhang kunnen worden aangeschaft. De keuze voor 
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modulair bouwen is efficiënter, mede omdat het goedkoper is dan traditioneel bouwen en omdat 
materialen relatief snel te verkrijgen zijn. 

3. Inventarisatie irreguliere circuit op Aruba 
Toezicht en handhaving op de arbeidsmarkt van Aruba betreft een overheidstaak welke is belegd bij de 
afdeling inspectie van de DAO. Door de informatiepositie van de DAO te verstevigen kan toezicht en 
handhaving worden verstevigd en het arbeidsmarktbeleid accurater worden vormgegeven. Gelet op de 
privacy gevoeligheid van deze informatie heeft het de voorkeur om deze informatie door de 
betreffende dienst zelf te laten beheren. 

4. Rechtshandhaving 

• Door het tijdig uitvoeren van de aanschafprocedure volgens de reguliere aanbestedingsregels 

wordt een situatie gecreëerd dat benodigde materialen tegen normale prijzen kunnen worden 

verkregen. De betrokkenheid van het ministerie van Justitie van Nederland vormt een waarborg 

dat de juiste materialen worden aangeschaft (zo veel mogelijk in lijn met CPT-normen), tegen de 

juiste prijs, waarbij de benodigde materialen niet gefragmenteerd, maar in samenhang kunnen 

worden aangeschaft. 

• Voor rechtshandhaving en bestrijding mensenhandel, zie 2.5. 

NB: Waar nodig zal de uitvoering van de activiteiten uit dit bestedingsplan gefaseerd plaatsvinden, 
zoals bijvoorbeeld bij de aanpassing van infrastructurele voorzieningen. 

3. Evaluatie 

3.1 Met welke concrete informatie wordt bepaald of de geformuleerde doelen/resultaten bereikt zijn? 

Bij voorkeur worden hiervoor indicatoren gebruikt, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van 

andere cijfers, statistieken of kerncijfers. Als kwantitatieve (meetbar%oncrete) gegevens niet mogelijk 
zijn, kies dan voor kwalitatieve informatie op basis waarvan je doelbereik kunt vaststellen. 

Goede indicatoren voldoen aan een aantal criteria: 

- De indicator meet wat deze moet meten (valide) 

- De indicator is feitelijk (objectief) 

- De indicator is op tijd beschikbaar 

- De indicator kan keer op keer verzameld worden 

De indicator is transparant (duidelijk hoe deze tot stand is gekomen) 

Toelichting: 

1. Uitdagingen op het terrein van onderwijs 
Kinderen van migranten moeten door de inzet van het beleidsinstrumentarium sneller instromen in 

het reguliere onderwijs. Via (jaar)rapportages van scholen/schoolbesturen, de inspectie van het 

onderwijs en betrokken instanties kan het ministerie van OWDO bijhouden hoeveel anderstalige 

leerlingen het incorporatieprogramma volgen en uiteindelijk succesvol zijn ingestroomd. De resultaten 

uit het LVS laten zien hoe deze kinderen het op langere termijn doen. Uiteindelijk zal het aantal 

diploma's dat wordt behaald door kinderen van migranten toenemen en op de lange termijn de 

participatiegraad stijgen ( bron CBS Aruba). Volgend schooljaar zal een toename plaatsvinden in de 

toelating van het aantal leerlingen ( 250 leerlingen) in het incorporatieprogramma. In het schooljaar 
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2020-2021 wordt verwacht dat de meerderheid van deze leerlingen instromen naar het regulier 

onderwijs Het incorporatieprogramma beschikt over middelen zoals LVS en over updated 

lesmaterialen voor alle studenten. Alle docenten en zorgactoren zijn bijgeschoold. Het LVS is aan het 

eind van schooljaar 2019-2020 opgezet. Nulmeting wordt gedaan bij cohort 2018- 2019. De cohorten 

van 2019-2020 en 2020-2021 worden vergeleken met cohort 2018-2019. 

2. Ontwikkeling opvang vrouwelijke slachtoffers (vrouwen en kinderen) 

BZK, JenV, CEDE en de Arubaanse overheid zullen het definitieve projectplan van FHMD 

beoordelen/accorderen voordat de middelen van CEDE naar FHMD zullen gaan. FHMD zal de 

voortgang aan CEDE rapporteren, en CEDE kan dit project op deze wijze mee te nemen in haar 

verantwoording, middels haar (financiële) jaarverslag. CEDE doet dit na overleg met de Arubaanse 

directie Sociale Zaken en de Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad (Aruba). CEDE zal tevens 

zorgdragen voor de monitoring van het project. CEDE doet daarmee aan monitoring, evaluatie en 

verantwoording van het project. Daarbij zal onder meer worden gekeken of de additionele 

opvangplekken zijn gerealiseerd, hoeveel hulpbehoevenden van deze opvangplekken gebruik maakt 

c.q. het aantal vrouwen die van de wachtlijst worden geplaatst en op welke wijze de 

deskundigheidsbevordering heeft plaatsgevonden. 

3. Inventarisatie irreguliere circuit op Aruba 

Aruba zal vooraf een definitief plan van aanpak overleggen aan de ministeries van BZK en SZW. De 

projectcoördinator van Aruba ( zie 3.2) zal monitoren of noodzakelijke wijzigingen in wetgeving zijn 

doorgevoerd voor begonnen wordt met de aanschaf van de software voor de databank. Daarmee 

wordt voorkomen dat investeringen worden gedaan die niet doelmatig zouden zijn. De aanschaf van 

het systeem leidt uiteindelijk tot een verbeterde informatiepositie. Dat zou de kwaliteit van beleid, 

toezicht en handhaving ten goede moeten komen. 

4. Rechtshandhaving 

De uitbreiding van de politiecellen en de herstelwerkzaamheden binnen de KIA-gevangenis bevorderen 

de beheersbaarheid binnen deze gesloten inrichtingen. Er wordt gebruik gemaakt van Kritieke 

Prestatie Indicatoren uit de Jaarplanaanschrijving 2019 van DJI, die toepasbaar zijn op het 

gevangeniswezen, om te meten in hoeverre de beheersbaarheid binnen deze gesloten inrichtingen. 

Daarnaast zal zoveel mogelijk worden aangesloten op de P&C cyclus van het ministerie van Justitie en 

Integratie van Aruba. 

Belangrijke KPI's uit de Jaarplanaanschrijving 2019 van DJI zijn: 

- Geweldsincidenten tussen justitiabelen 

- Geweldsincidenten tegen personeel 

- Onttrekkingen 

Door medewerkers ervaren fysieke en verbale agressie 

- Ervaren veiligheid doorjustitiabelen 

Waardering door justitiabelen van de omgang met PIW-ers /PM-ers/DTH-ers 
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In het kader van rechtshandhaving en bestrijding mensenhandel, zal op basis van definitieve plannen 

gekeken worden naar de indicatoren i.s.m. Financiën ( IRF). 

3.2 Op welke manier wordt onderzocht/geëvalueerd of de ingezette instrumenten hebben geleid tot 
het bereiken van de doelen (doeltreffendheid) en of dat efficiënte wijze is gebeurd (doelmatigheid)? 
Licht toe hoe de evoluati%nderzoeksopzet eruit komt te zien. Denk daarbij aan: 

- Wanneer wordt er gemeten (nulmeting, tussentijds en/of eindmeting)? 

- Hoe wordt er gemeten? (welke evaluatie/onderzoeksmethode(n) worden gebruikt?) 

In hoeverre is het mogelijk om iets te zeggen over causaliteit (inzet van instrument x leidt tot uitkomst 

y)? Hou daarbij ook rekening met andere instrumenten of externe factoren die invloed kunnen hebben 

op het resultaat. 

Toelichting: 
Aruba wijst voor dit gehele bestedingsplan (met uitzondering van het project 'ontwikkeling opvang 
vrouwelijke slachtoffers huiselijk geweld, slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel') één 
projectcoördinator aan. Deze projectcoördinator draagt in samenspraak met de Vertegenwoordiging 
van Nederland te Oranjestad elk kwartaal zorg voor een uitvoeringsrapportage zolang het project loopt 
(1 oktober, 1 januari, 1 maart en 1 juli). Na afronding van het project wordt een 
verantwoordingsrapportage opgesteld. De projectcoördinator stelt hiertoe een projectgroep op met 
afgevaardigden uit de betrokken Arubaanse ministeries en instanties om de voortgang te kunnen 
monitoren en tijdig knelpunten te kunnen signaleren. De betreffende rapportages zullen door de 
Minister-President van Aruba worden aangeboden aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

Verder vindt er een driewekelijks monitoringsgesprek tussen de projectcoördinator en een 
medewerker van de Vertegenwoordiging van Nederland te Aruba. 

3.3 Hoe wordt de evaluatie formeel geregeld? 

- Wie is er verantwoordelijk voor de evaluatie binnen het departement? 

- Hoe verhoudt de evaluatie van dit plan zich tot de eváluatieplanning en de cyclus van 

beleidsdoorlichtingen? 

- Wordt er tussentijds gerapporteerd? En zo ja, hoe en aan wie? 

- Is er ruimte voor herijking van het plan? Zo ja, op welke momenten? 
Toelichting: 

De projectcoördinator van Aruba is verantwoordelijk voor evaluatie van de uitvoering van de projecten 

uit dit bestedingsplan, met uitzondering van het project 'ontwikkeling opvang vrouwelijke slachtoffers 

huiselijk geweld, slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel' (wordt gedaan door Centro pa 

Desaroyo Aruba). De projectcoördinator Aruba en CEDE leveren in samenspraak met de 

Vertegenwoordiging van Nederland te Oranjestad elk kwartaal een uitvoeringsrapportage aan bij het 

ministerie van BZK ( DG Koninkrijksrelaties). Bij afronding van het project zal een definitieve 

verantwoordingsrapportage door de projectcoördinator Aruba en CEDE worden overlegd aan BZK ( DG 

Koninkrijksrelaties). Mocht een herijking van de plannen nodig zijn, dan treedt Aruba hierover vooraf 

over in overleg met het ministerie van BZK. Afwijking van de plannen is alleen mogelijk indien 

toestemming is verkregen van de Nederlandse ministerie(s) van BZK (en Financiën). 
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:• C)e 23,9`;trïfÍjaen eetro.fs fnrríiddeis via bestedingsplannen in. overJeg met 

_  Fiïiárícié• tos•ék•r►d,aan;eén lireèd scàlá var]: •cttvitéiteft ' i+•ét,Àful•; èn x _. , _ . , _ 
Cïirasào wor.dt rriort,ei•tëél_hàrd g•werkÉ áan dë daádwè tvoéring 
•van de uersctí•Ílende: _ •.. .  ant?en.. " 

o JéríV •s"in°c3ë weéic ván..i9 augusCus op Cura•ao.;am.t•e;spcek•• 
•divèrdé de bíjstánd_t.b.v._dé 
; ur8érritiëliitgénketéíi:  

5=BZK is in-de, weélc vare. 26 •augus6s_-op,Ë#rutra en Curágaá voor 
nadére uitwe,íicing van;de -plannen.en afspraken csrrer,monifóring• 
-veréintuváórdíng ën eva luàtt•., 

• U]l .is niet'ttVBain de~ívéekt ••n 2.selïtèinber•Qp Curataói;vóïic` 
,Vérdëre'uitwerkirig var•de iáiánrt•• óri'nët térreiri •dR,  
.vreemdeÍingendéte41f'íe.. 

i rU-ktíiit-stëllen'daY1h•ëk-gáéd is atrr-~è;géfët cïp:dë'á•k•dácfif-Van dê'-ÊtCj 
;ën„TK ----de  -Yoí;rtgang vaw de- ti+jstá.•nd .te'•r+pnitoren via,in₹efne i%wartaál. 
;rappor•ages erv;deze .me(,regelínaàt,teruíj;te.laten_k,vcneneln`,héÉ.B1ti®; 
Vênezuela>,BZK zàl'hie•'het óverzic_?st vódr s_arne_nstélken:rdeE mpUtv;ari de 
:dèpartémëntgii;>Árttba érz:CurpS àir ' 

hfet.rninisteriè vari•Financiën is in juli 2039;akkoord,gegáán_nietalle, 
ingédieridë bëstéd`itigsplanrién (t.Mr:v.'23,8'-iniljóëíe'euro):'  
1 o- '•.Bestedirtrtsalat►nen'ván het ,riiirïistérie van DëferisicJniaké-' 

versterken- maritlerne - renzen € 2 190 000 ) , . •`` en ••t•  
Deze mr++e en worden !• •. „ •-. •.- •a s••. •, :.y r, „.,, -.z,. , 

óvergé`é.vë r naar` .•_ egro •ng•va• •-rt e, menistër,ië:ván Defensii: 
i•• 'Bestédin4snian'van `hit n•inistéree ]ustitie."en Veili4kíeid, inzake' 

ondersteuning bij ,vreem•elingénprocessen -in 'Aruba,én Curacao (€; 
7.29Ó.0Ó0.); ` - . _ 

a, 'Bèstedinpsplannen'van hei- ministerie van •Zk•'inzakè• 
•oorbéréidënde' màátrëgelèn crisis'brganisátie ,l4óninkrijk '& vaccins (É' 
295:000)',, inzake -uitbreiding en vërbóuwíng vréw?mdëtingënbéwëring`, 
Cïirá4ào`(€;2:000.Ó!)n_) en lhzáke `dïversé ondersteuning A•rub•' (• 
1.650.000). 

Tijdens hët.•béwindspei-sonenovertëg van 2 juiV-2Ó19.is'be5ldtèrr,dát"de  
regèringèn van Artïba en Curacao schriftelijk ,wórdén gè•formeerd.óverde 
oridèrstèuning die--de Hèderfandáe-regering biedt. D'aarná zul(é7n "tevens dé; 
Eerstè kamer en de Tweede Karner nadèr,worden geïnforméerd•over-de, 
geieveride bijstánd',; corifórm tóeiéggingen aan-•de_Kàrïmérs:. 

+ Met h-et-aiinisteriè van Financiën is;afgesproken dat,dit formeel pas na 
,augusgusbèsluitvorming kan gebeuren; Bet streven is volgeris.MinFfn orri_de 
besluitvorming eind augustus af'teronden (:ministerraden'23 & 30 aug.), 

. ln,bijlagén 2-; 3; èn 4,vindt .0 àe cóncépt' brieven,'ínclusiéf,éen,Uitgetzreidere• 
beschrifvingrvan ,de gebodèn ondersteuning, die na uw akkoord doór•de•: 
staatssecre,tà•_is •van, BZ mede nárrens._BZ, Defensië` ën.]énll,,wordsn 
;vërzóndën`.    • • • 

Moriitoririg: •kwar°táalráppórtàgësi 
,. 1BZK zal,samén met ]enV en Dèfènsie hèt bewindspërsbnéno.JèrCeg•aari,de. 

hànd vàn'kwáítaátrappartágés!ihftittneréí•_bvèr dè voortgangï:lriïáké de' 
andersteuning ,(ad. •3,8_miljóen euró,); deze rapportagés.zulien medé op- 
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23. 

basis,ván Informatie van de betrokken departemeríten e►t„Aruba en•_Curasao 
wo rdëníópgestëlcl: 
Het.streven is'om op 15 oktober' 2019 de eërste-driemaandelijkse rapportage 
af te ronden. 
De betreffende rapportages fungeren -ais brondocumen[_en.zullen noch 
gèdeéid worden met de Eèrstè-.ën Tweède Kámé•, noch ónet.de parlementen 
van Aruba eh-Curagao. 

Beslispunt 3: U wordt gevraagd om in te stemrnén de brievenwan de- regeringen 

van Arubá en Curágao, alsmedé.de Eerste"en Tweede Kamer en deze na 
augustusbesluitvorming' te laten verzenden. 
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24. 

_Aan 

Van 

nota 

De staatssedretaris van 
BZK_ 
KR 

Bewindspersóninóvérièg VeneiuëÍa (d.d..22 augustus 
2019) 

plrectoraat-generaal 
Koninkrijksrolatlès 

Contactpersoon 
 ---• - .. 

•••`•,•:••" •, 

pàtum 
=1• augustus-2029 

Kenrrierk 
Zp29•QOOp442754 

adn:erdÍapÍD•óbleér#iStëiKnp't _ _ . , _ _ 

bp donderdag 22 augustus ríeernt u dèél aan fret bewin'dspéi-sonenoverlèg iniaké 
Venezuelaf. Het ovgrlgg, Vindt plaats op het minj•stene-van BZK., 

• -Aanwezig zullen zijn minister Blok ( BZ) en staatssecretaris Broekers-Knol 
1(]enV). 

• De minlster van Defensie heeft zich afgemeld.. Defensie wordt ambtelgk-
vertegenwoórdigd._ - 
U bent- gefét op dc éoi rdinerènde rol-van BZK - gév'raágd deze 
vergadering_ vodr.te zitten. 

• Voor het overleg is 45 minuten gep and. 
• U -wordt vergezel • , ffa?': _ 

p :'Woensdag 21 augustus ontvangt u uw aangevulde annotatié 
• Op' (gebaseerd op meest recente ontwikkelingen). In het rood vindt u al een 

aanzet. 

A_ dvtés/ache 

• U wordt gevraagd kennis te nemen van de geannoteerde, agenda en uw 
(gedeeltelijke) annotatie: 

• U,'wordt gevraagd óm in te stemmen met de brief aan de regering van 
Curagao en -deze na de.augustusbesluitvorming te laken verzenden 
(bijlïgé 3). 

• U wordt gevraagd om in te stemmen met de grief aan de regering van 
Aruba en deze na de augustusbesluitvorming te ,laten verzenden :(bijlage 
i). 

• U wordt gevraagd om in te sterramen met de brief aan de Eerste- én 
Tweede Kamer en deze na de áugustusbesluitvórming te laten verzenden 
,(bijlage 5). 

betrokken UK endcrdclen 
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26. 

Bij Voorjaarsnota 2019 zijn extra middelen vrijgemaakt in reactie op onder 

andere de bijstándsverzoekën .van.Aruba en Curasáó ter ándersteuhirig bij de 
problémntiek'als gevolg van'de situatie in Venezuela. De,besteding van die 
middelen 15 in de afgelopen maanden verder uitgewerkt met de autoriteiten 
van Aruba en CuraSao en heeft geleld tot één t6taalpákket-aán"maatregelen. 

• U bent reeds op diverse momenten bevraagd over de precieze besteding van 
de middelen door zowel leden van de Eerste als Tweede kamer, 
Communicatie over de besteding van,de middelen kon echter pas 
plaatsvinden na augustusbesluitvorming. Deze heeft op 30 áugustus Jl. 
plaatsgevonden, 

Advleslactie 

U wordt gevraagd in te stemmen met de verschillende brieven en deze te 
ondertekenen; 

L Brief aan de Eerste Kamer 
2. Brlef,aan de Tweede Kamer 
3. Brief aan minister-president Wever-Croes 
4. Brief aan minister-president Rhuggenaath 

Betrokken BZK onderdelen 

DGKR 

ToehcNing 

In het bewindspersonenoverieg Venezuela van 22 augustus jl. hebben 
bewindspersonen reeds ingestemd niet de, inhoud van de brieven aan de 
regeringen van Aruba en Curacao, alsmede de Eerste en Tweede Kamer. Enkele 
formuleringen zijn nadien nog aangepast op uiv verzoek. Deze zijn verwerkt in 
een `schone' versie en een versie met `track changes'. 

Politieke context 

Zowel de Eerste als Tweede Kamer volgen de situatie nauwlettend en, hebben 
verzocht om regelmatig geïnformeerd te worden over de geleverde bijstand en de 
ontwikkeling van de situatie op Aruba en Cura•ao. 

Communicatie 

- Van Aruba is bekend dat minister-president Wever-Croes hoogstwaarschijnlijk 
actief de media wil opzoeken,over,de hulp die Aruba ontvangt-van Nederland 

D7rectoreat-Gepenal 
Kodnkrijksrelátles 

cónlactpersoa►. 

T, 

Datum 
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Kenmerk 
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26. 

Datum 
k siptèmóer 2018 

Kehitterk 
Z4tg-0000466a!17 

àts, geqp•g.vatt,¢e síEuatié.In Venezuela. •et Aruba en G•►ragao is-daarorn 
.,àfgesPraken, gm op. eerï''í•óor'àf,bepaatd .[•ornent ,gémée•ischáppe!_ijk ,'rtààr 
' huiten te`'t•2tién. - 

,.._ ' in oáerleg'méE d•r''w•árd•cerde'r`is gëkoïén•vr•• pubticafïé` vàn•áë Káméc•i•ièf 
•`op vriidán 6,seotember om „, t5:00 uur- Nederlandse tiid;•,09:Ofl uur •aribisthe 
tijd}. "Het óétïfeft daarmee, een, tgomentná de Ministerraad• `  • - • 
Éen`woordvaeringsfijn yvordf afgestemd Met Ar9ba en Curapfl. 

t 
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6y tattpersooh 

Càrriínbck.n 

Datu'rn 

Betrëft 

D 5 SEP 2919 
Vervolgbrief ondersteuning en'saménwerking inzake 
Venezuela 

Gèàchte hèër g uggenáath, 

In. mijn brief van 22,februari 2019 met kenmerk 2019-0000096458, heb, ik.0 - 

mede ,haméris de minister ~`Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie en 
dé staatssecretaris van Justitie_ en Veiligheid - voorzien van èen eerste antwoord 
op uW verzoek d.d..10 januari 2019 met kenmerk 2018/00499 tot nadere_ 
samenwerking en ondersteuning bij'de maatschsppelijké uitdagingen die uw 
regering ondervindt als gevág van de ontwikkelingen in, Venezuela. Tn de 
betreffende brief is-onder meer het aanbod gedaan van gefaseerde 
ondersteuning, bestaande uit ondermeer technische kennis en'expertise binnen 
de vreemdelingenketen, alsmede bijdragen op het terrein van gezondheidszorg. 

Daarmee is in grote lijnën 'tegemoetgekomen ,aan de onderdelen 1;2,5,6,9 en ï2, 
zoals verwoord in uw brief. Een aantal onderdelen van uw verzoek om 
ondersteuning konden destijds nog niet worden beantwoord. Het ging daarbij in 
het. specifiek om, de onderdelen 3,4;7,8,10 en 11 uit uw brief. 

Additionele bijstand na Voorjaarsnota 
Zoals u heeft vernomen heeft het kabinet bij Voorjaarsnota 2019 additionele 

middelen vrijgemaakt ter waarde van 23,8 miljoen euro, die onder meer zijn 
ingegeven door de situatie in Venezuela 'én met het dog op crisisbeheersing in de 
regio. Een deel van dit bedrag is geoormerkt voor de respons op de verzoeken om 
ondersteuning die de minister-president van Aruba en uzelf aan dit kabinet 

hebben gericht in reiatié-tot de uitdagingen die uw beiden landen ondervinden als 
gevolg van de situatie in Venezuela. In de afgélopen twee maanden is in goede 
samenwerking met ~ambtelijke diensten-hard gewerkt aan de verdere 
vormgeving van deze samenwerking en ondersteuning. Daarbij zijn verschillende 

uitgangspunten in acht genomen. Zo dierit,de te leveren ondersteuning direct 
gerelateerd,te zijn aan problematiek' die voortkomt uit de situatie,,in Venezuela. 
Tevens Is met voorrang„gekeken naar maatregelen die een duurzaam en 
structureel effect beogen te bewerkstelligen,_ Tot slot kunnen met incidentele 
middelen geen'structure►e taken worden gefinancierd. Dit betekent dat eventuele 

structurele kosten die voortvloeien,uit de geleverde bidstand, waaronder 
exploitatiekosten en personeelskosten, gedekt moeten zijn door Curacao zelf, Bij 

de uit}verking van het ondersteuningspakket voor,Curasao zijn de-prioriteiten van 

Kenmerk 
2019-6000456353 

Uw kehmérk. 
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uW regering léidénd.géweest,_'uitèraárd-ïnét'iriáchtneffiing vafí^de;hier.voór 
gèstèl"deuitgángspuritën'en béstaándè algèmené.'uitdágingeri in de règio.'Dit 
heèft"er rriijns=inziéns tóé.géleid•datjér móméritéël•één•`samenhangend' pákkët ian 
ondersteun ingsrnaátregèlén,ligt vYaár.het kórriend.,jaár_:in'gèzámsrilijkhéid vérder 
uitvoering:aán'gegèvén kan'wdrdën:  

Dè-besteding ván"de'23,$ rniljpën °èuro ïs verdeeld:over een aantal posten. 
Daárb`rj,geldt;dat-de tótále gèbóderi.ondersteuni_ng nnderdé'streep,evenrédig.is 
vérdééld dvèr'Arubà en Curá,gäó: Órn' u een-beeld te geven Vári dé prëcièzë 
besteding geef ik,u óndérstaánd:'óverzicht ván",de geogrrnéPktemiddèlèn per 
qndervjrérp.  
- Mái7tiirmé grénzèn ,C2;2 miijoèn. 

• Crisislièliéersing ê10•7 r7iïÍjQén 
0,ptirrt•lisérén vré,,èrr►dëlingënkéten C7;2,mïljoén 

- Vreemd élingén,bewàring`Curásáó' €2,miÍjgèn 
- Diverse tiijstándsprojéctén Aruba •€1,7 miijben + 

€23;8 miljoen 

Maritieme grenzen 
Ín reactie op uw ondersteuningsverzoek d.d. 10 januari 2019 en de door de 
minister-president van Aruba,geuite,zorgen,.heeft Defensie met het aog op de 
vérsterking van de maritieme grens extra ondersteuning aàn, de Kustwacht 
geleverd, onder meer door de inzet van de ,Curacaose en Arubaanse militie ter 
aanvulling van de Kustwachters in de bootteams. Daarmee-is bijna 24/7 een 
bootteam beschikbaar op de steunpunten van Curacao .en Aruba. 

W• 1• g,•"t n .>• • ,rnr. T•  

het kabinet een bedrag -van 2,2 miljoen.euro 
,vrijgemaakt ter versterking van de maritieme grenzen. De middelen zijn bedoeld 
ter ondersteuning van de Kustwacht op Aruba, Curacao en Bonaire en geoormerkt 
voor investeringen 0?Z: 

•12,+,<<•• Over de voortgang van de aanschaf en 
de inzet van deze middelen zal verder worden gerapporteerd in het 
Kustwachtpresidium. 

Crisisbeheersing 
Het kabinet onderschrijft de noodzaak om goed voorbereid te zijn op een 
-eventuele'crisissituatiè, of het nu - aat om natuurram oen áf'de - evoi - en van 
mogelijke massamigratie 

Directoraat;-Generaal 
X6nInkrijkarelaties 

Datum 

Kenmerk 
-2019-0RÓ0466353 

Pagiria 2 van 5 



27: 

olre_ctoiaat-GCAeraal: 
Konlnkdjkaréláties 

•Dá turn't 

këiirtíéíkl 
2DY4ÓÓOD4Eá35•3: 

-Ort-t de jtiistè•hulp_en-,bijstánd,-Cè,kunnen vèrlene€► bij,gróotschaligè crises in het. 
Cáribisèh deèl van het Kóninkrijk; ióáls f►et gevát was pa-de orkanèn'lE'ma.•en . 
MáKá ih s̀eptentbër 2017; dtèiit•tevéns de cnsisstrudtuu'r ván'fiet rríiriistërië van 
.Birinérïláitdsë.Záken, èrï :Kflninkrijksrétatiès„vërdèr véfstérkt eh uítgëwëwt 'tè 
wordèri: ©Whier, zijn.rníddeléri voor .vrijge•maákt,,:,waa•_floicoág,zá{-zijn<Voordë.  ij 
,•vetdérè :u,it•rerking.vér2 dë brede crísisplannett;oín in te spelen i•p,_rTlogëlijke, 
scenarió's vári níassániigrátle. 

Aptimaliserért Weëmdelingënkéten 
In:aanvulling izp'dë•réèds toegèzègd-ónàèr'stéuriing óp'héttèrreïn van.de 
;vreerndelingenkèten,, is•lïet ministérièirán 1us"titie_ën Véiligh'éid in haurv-.àverteg 
mèr'uw, irrinistè'rië-,van Justitie gekornér-tót een brëed; divèrs éntisa[nenhangènd 
,pakket aán ontlérsteunings'ffiaátregélen.géràchtop dè vèrdete,veËsterking eri, 
optimalisering ván de. vreërndelingenketen'ert -processen bp CuraSàb.:Daárbij is in 
hét 'bijzondér 'áandac[it bësteéd aan de tïádérè invulling van ,nflg opénstaandé• 
.Vérzóeken,,waároiídèr de puntén 7 en 8 uit uw'brief. Zo ïal hét rninistérie-váh, 
-Justitie en-veiiighéiG.iri sáménwerking mët -uinr.dien'stën iiriéèr áruiérë Werken-áán 
een pitot"ter.verbètering-van hèt térugkeerproces vàn Vènézbiánèn zonder rècht 
pp-verblijf en worden conforrn uw verioèk middelen vríjgeniaákt.voor 
tránsportiniddélèrr ten bèhoeve van de grensdienster) voor een adequaté 
uitóeFening van• hun takën. Tevéns wrdt ingezet_bp de bevorderïng'van (digitale) 
,iriró•mál è-uïtwissélingt'tussérf áé vreemáelingénketenpàrtner§, het versterken 
.vaïi automatiseringssystemen en tlet IC, =r-nètwe&'0dk zijn rritdsielën-
gerésèrveerd voór`de°Feálisátie•.vàn opvangpiekken vóàt kwetsbarè,gróépen.=VáQr 
•dé'totale ondersteuning bináén.dé vreemde lJng2nkèten-van ,Arutía-en Cura•ao isi 
een bedrag beschikbaar gesteld vári 7;2?niiijoen,.éuro.  

drèemdélingenbéwáring Curasao 
In:rëactiè,op:het eérderèwer"-zbekvan uw minister ván Justitië:d.d. 29 jánuarii 
,2OL8, hebberi_dè stáatsse.crétaris Vári Justitié•,eri-V'eiligheïd ert•jk;gezárnèntijk-eèif 
,linancielè bifdragè-ván' 132.f)04_ëuró ,beschilibáar gesteld Oot•ltie_vërbauwírí4, eh , 
;verbetering :varï het,,rrjaritteriblok_iri dè illegai,enbácak;varS ltët_Sëntrd di'Detenshon; 

GiWna Ivan •  . er, e 9ru .  
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'Directoraat-Gene rail 

•kcninkrijksrelaties 

iJ•tum ; 

!(enmeêlc , 
"2ó24À0Qi304á63S3. 

i,.Korekshdn KorsoU,(SDKK}.: Hiervan .is 8U% ;nar a "liet "ministerie" ,v_an:7iístitÉe". 
overgemaa kt, Hierbij-?geldt gelrandvoorwaarde dat-de locatie en het regtme van• , 
dè vreemdéÏirt9enbewaring voldoen-aan _dë gestekiè.interïmationale. normen en dat 
dé vreemdélingpn,tdégang hébben ;tot juridisciíe óijstand .en_mediséÍie zorg..,, 
G[aag vëmeëm ik vaiï 'uw niinister ;yap" Justi,tié hoe u concreet invuliing het►t: 
gegèvën aan ;áéié-àFspráak, aÍvorensd é "-óverigè :20°,•0 over té rrtakën: • 

Irt uw"brief ,van l.á"jartiiáÉi _2019 fiëeft u ëen aanvullérid verzoék.,om 
ortdersEeunin•va g qédàári ;váor"dë verbáuivïng :eri uittaréi+d" g inn' dé• 
uréèmdelingèrltïëwàr9ng óp'Curá4ao:'Gelët;óp dë toénemënde drutt"óp de 
détentiecapaèitéit,vóáí•.,vreerndelingerï_wensi u ieén tótaal,Vàri 100-'pÍáátsé7i të 
kiiiiné,n:aànbiedèn,dië;vóldoéri aánNdé gëstëfde'interriètiflnále"nór'irrèrl; ïoals"de' 
vóórstFèriftën;van het Eriropear► Cornmittèé fór'"ffiê.,Pfeventiori'of TOrture'árïd', 
1(íhuritanoc DëgCadfng Treàirnen• órP[rnïshmenttCPT};;IrE lijn rrset:ui+iï_vëríflek•-zál 
tiët kätiinët een, b.édrag,v,an 2•iridjoen euro bésëhilCbá•r ste7len vódr ,ífè•réalisati,e, 
van  deJuitbieiiYirtg vande v_ré•ridelingéndétentié„bij hét.-SDKK. ©ndér, 
voórzittërschap váriur• rnin(stérié-van_justitie 1a1_tiiértóé; zoals.bij,uit+verking van:, 
dé bëstëdingsplanrien afgesprëkèn; éèn rvèrkgroep,Vreemdèf_ingénb'ewaririg 
Cu'rá•ad'vïórden in'gestefd,om dë ontwikkeling, van tlèzë Planvorniing,,të 
béspsiédigën. Dè wlérkgroep [ïèstaát uit vértegenW,óordigers van•u•r ministëriè van 
Justittë• Diénst Justitii='_"Ié'InrictítirTgerl, hét" cninisterie vari Binnènlandsé Zakèn èw 
KóninknjksFeláties, hët-Rijksvástgóèóbedhjf ën_dë ̀íVèdërlandsè 
Vértégenwóordiging"të FMiÍlènïstad (VIVIN): Hiërrn-ée Wórdtgévólg gëgévèn"aan het 
ve•zdék zoals gëformuiéérd óndèr̀ punt'4=vári uív-tirief. , •• 

Samenvattend, 
Met de, reeds-toègézègde:'oiidéísteuning bij'biiéf van 22; februari jl., en,dé 
ondersteuning zoals benoemd in deze brief, -wordt op,alle onderdelen 
tegènioetgekornen -aan uw.vérioeken, behalve aan tlë punten 10 e6, 11. uit Uw 
'br éf. Over de''monitoring,van de, verschillende ondérsteuningsonderdelèrrzt ilen 
'separaat afspraken .wo dën gemaakt. Uw verzoek-bètreft.op de punten 10-en 1L 
een vorm van begrotingssteun op het terrein van gezondheidszorg voor 
"bevagíngên èn"spóèdbehándèlingén van vreemdelingen. In overleg met uw 
diënstén is niet.tót eeri structurele oplossing gekoinéri die past binnen de 
financiële kaders van dé óndérsteun ng; ' nóch' biohen de eerder gèfórmuleerdé 
-uitgangspunten. Zóals,eerder 9èsteld •vóett dit'kábinet"wel de 
"veran`twoordelijkhèid óm mee te dènkeh óvèr mogelijke óplóssing'en, inïáár 
'géwenst;,-' Indien dat het„geval is;-dan vernemen,we dat graag. 

Motie Drost 
De, Tweède.Kamëc hëeft mij tot slot- hijmónde_van.de motie,Orost' vérzocht u 
nogmaals te wijzen óp:dè, verplichting tot individuele toetsirïg cobfórm dè 
,intématiónaal,geldendè regelgeving,-- voordat peispnèn 'die -vragers om 
bescherming worden teruggestuurd naar Venezuela en dat uw vreèmdèlingën-- 
;keten confnrmvóor;Cuiagáo gè[dende internationáÍe stándaarden.hàndelf. Zoals u 
ïèff heeft -aangègèven-in uw brief, is het ook-de nadrukkëliJkè wéns van de 
-regenng'Vap Curagao orn tè vótdoen aan de rïternationale -verdragen én 

7weéele Kàmer, vérgaderlàaï 2018=2019,,29 653;-nr.,55, 
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rëgëlingen waaraan Curasao gebonden, is, hetgeen de,grondsfág vormde voor het 
'óndërsteuningsverzoèk ,dat wij van u hebben mogen ontvangen. Daarmee 
concludeerJk lat tlè wensen van de -Tw,ëedeKàt•ner in lijn'zijn -mnët dre van uw 
regering. 

Córnmunlcatie 
Conform het vërzoek`vah óè Eefste,en Twëede:-Kanter,-zal ik beide Kámers,begin 
.september per brief óo hóófdlijnèn naderi'nfornmeren ovèr de .bijstand die door 
Nederland wordt geleverd aan Curasáó en:Arubá. Voór de volledighëid verzoek ik 
u om eventuele communicatie over de'door Nederland te leveren bijstand tot die 
tijd áah te houden. Gëlët op het-vertrouwélijkè,karakter van diverse onderdelen 
u it ' dèzë brief„vérzóek' ik- u -tevens, orn `ook, in',de toekomst -eventuele 
communicatie over dit onde•wèrp vóorafaf te stemmen. met,het Directoraat-
G0hë•áal Koninkrijks_reláties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ern 
Konínkrijksrèlatiès. 

oninkrijksrelatiès, 

édëtufiricéerd Pasjina 5 ban 5' 




