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Allnlekna9rtittgeentgankitt 
Op 27 mei a.s. brengt de minister-president van Aruba, mevrouw Evelyn Weever-
Croes, een kort bezoek aan de minister-president van Nederland. De 
staatssecretaris van 82K neemt eveneens deel aan deze bijeenkomst. De 
bijeenkomst Is tot stand gekomen op verzoek van de minister- • resident van 
Aruba, waarbij ze graag met u stilstaat bij de actualiteit inzake 

enon• r n u 
uw gezamenlijke annotatie. 

Advles/adie 
U wordt gevraagd kennis te nemen van onderstaande annotatie. 

Betrokken onderdelen 
BZK, 82, JenV, Defensie en VNO. 
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ib. Venezuela: ondersteuning (migratie) 
Advies Inbreng: 

• De uitnodiging van Nederland aan Aruba om een additioneel 
ondersteuningsverzoek te doen, staat nog steeds. 

• Curaçao heeft om aanzienlijk meer bijstand gevraagd dan Aruba. 
• Informeel heeft de Arubaanse minister van Justitie, Integratie en 

Veiligheid aangegeven ondersteuning te willen vragen bij de ontwikkeling 
van een justitieel complex van de migratiedienst Guarda Nos Costa. 
Waarschijnlijk zal in dit kader een formeel ondersteuningsverzoek volgen, 
mogelijk zal zij deze u ter plekke overhandigen. Naar verwachting zal dit 
verzoek enkel de hoofdlijnen bevatten. U kunt reageren door te zeggen 
dat er een en ander mogelijk is, mits voldoende uitgewerkt, het om een 
overzichtelijk bedrag (max. enkele tonnen euro's) gaat en wordt 
aangeleverd voor 7 juni a.s. 

Toelichting bijstand Aruba 
• Om te kunnen voldoen aan de bijstandsverzoeken van Aruba en Curaçao 

besloot de Ministerraad op 26 april jl. om  bij Voorjaarsnota in 2019 een 
bedrag van 24 miljoen euro te reserveren op de aanvullende post (bij het 
ministerie van Financiën). pit kan we niet eacommuniceerd werden 
richtins do MP van lithiks  
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• Momenteel is het overgrote deel van deze middelen gereserveerd voor d 
respons op een omvangrijk bijstandsverzoek van Curagao (d.d. 10 
januari) en in mindere mate voor Aruba. 

• Op 24 mei ligt tijdens het Bewindspersonenoverleg Venezuela het besluit 
voor om na te gaan In hoeverre de regering van Aruba op korte termijn 
behoefte heeft aan additionele ondersteuning, nu nog niet alle 
gereserveerde 'Voorjaarsnota-middelen' definitief zijn geallcceerd. 

• Op verschillende momenten heeft de Arubaanse MP aangegeven met een 
aanvullend 'breed en omvangrijk' bijstandsverzoek te komen. 

• De Arubaanse minister van Justitie, Integratie en Veiligheid heeft onlangs 
ook een (informeel) bijstandsverzoek aan Defensie ingediend voor 'meer 
Inzet van de Kustwacht Carib'. Directeur Kustwacht heeft hierop in een 
gesprek (h bijzijn van de MP van Aruba) aangegeven dat de inzet van de 
Kustwacht op Aruba, vanwege het waterbed effect als gevolg van het 
ondersteuningsverzoek van Curagao, reeds Is opgehoogd. Defensie heeft 
extra ondersteuning aan de Kustwacht geleverd, onder meer door extra 
Inzet van het stationsschip en de inzet van de Curagaose en Arubaanse 
militie ter aanvulling van de Kustwachters in de bootteams. Daarmee Is 
bijna 24/7 een bootteam beschikbaar op de steunpunten van Curaçao en 
Aruba. 

• In navolging op bijstandsverzoeken van de Arubaanse minister van 
Justitie, Integratie en Veiligheid (resp. 1 en 20 februari 2019), heeft de 
IND eind maart een "train de trainee' training verzorgd aan ambtenaren 
van de Arubaanse migratiedienst (DIMAS). Aruba heeft daarnaast ook zelf 
een aantal maatregelen genomen om de behandeling van asielverzoeken 
te versnellen. Zo is er een speciaal team samengesteld van 10 personen, 
die worden ingezet voor de afhandeling van asielverzoeken. De IND heeft 
ook dit team getraind en daarna gedurende een week bijgestaan In het 
kader van 'training on the job'. 

• De gevraagde ondersteuning door IND-experts voor de afhandeling van 
asielverzoeken Is medio mei ingezet. 
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• _ 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksreiades 

i01 
Mede In reactie op een bijstandsverzoek van Aruba heeft het kabinet bij 
Voorjaarsnota 1,7 miljoen euro vrijgemaakt voor diverse bijstandsprojecten. Om 
BZK In 2019 een gedeelte van deze middelen te kunnen laten verstrekken, Is 
Aruba gevraagd per project een plan in te dienen. In deze plannen zijn per project 
de door Aruba te verrichten activiteiten omschreven. In bijlage 1 tot en met 4 
vindt u de gespecificeerde verzoeken, met daarbij per project (project)plannen 
aangehecht. Nu deze ondertekende verzoeken zijn ontvangen, Is bijgaande 
antwoordbrief opgesteld waarin u vier verzoeken van de MP van Aruba inwilligt en 
in 2019 overgaat tot verstrekking van 692.000 euro voor onderwijs, 
gezondheidszorg, KIA en mensenhandel & mensensmokkel. 

Advies/actie 
U wordt gevraagd in te stemmen met de antwoordbrief en deze voor verzending 
te ondertekenen. 

Kora 
• Middels bijgaande brief verstrekt u in 2019 in totaal 692.000 euro voor de 

volgende projecten: 
o Ondeiwils (535.000 euroi, Initiatieven die helpen bij de instroom 

van anderstalige kinderen In het regulier onderwijs. 
o Reparaties KIk(55.000 euro). Reparaties aan 5 beschadigde 

cellen van het huis van bewaring In het Korrektie Instituut Aruba. 
o Gezondheidszora (31.000 euro1 Vaccins, koelboxen & 

vacdnkoelkasten om de kwaliteit van vaccins zeker te stellen en 
een voorlichtingscampagne om de beoogde doelgroep te bereiken. 

o Mensenhandel en' mensensmokkel (71.000 euro), Ontwikkeling 
van een coordinatiecentrum mensenhendel en mensensmokkel. 

• Voor de projecten onderwijs, reparaties K1A en gezondheidszorg gaat het 
om bedragen die in één keer In 2019 aan Aruba worden verstrekt. Voor 
de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel zal Aruba een 
nieuwe aanvraag bij u indienen om in aanmerking te komen voor de 
resterende 94.000 euro (waarschijnlijk in 2020). 

• ,Om te verzekeren dat Aruba de middelen zo doeltreffend en doelmatig 
mogelijk besteedt, bevat de antwoordbrief daarom de volgende 
waarborgen (ontbindende voorwaarden): 

o Me bijdragen worden in 2019 formeel uitbetaald als voorschot. 
Indien blijkt dat middelen aan andere doeleinden worden besteed 
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dan opgenomen in door Aruba ingediende projectplannen of 
wanneer blijkt dat deze middelen niet correct of adequaat zijn 
besteed, kunt u de bijdrage op grond van de ontbindende 
voorwaarden terugdraaien. 

• In de brief verbindt u voor het Land Aruba aan de bijdragen 
ontbindende voorwaarden op het gebied van de besteding van 
middelen, de voortgangsbewaking, de eindverantwoording en de 
evaluatie. 

o U merkt op dat de middelen niet kunnen worden gezien ais een 
financiële meevaller als benoemd in het Protocol Aruba Nederland 
2019-2021. 

Proces 
• Zodra de verzoeken voor de resterende middelen (minimaal 121.000 

euro) van Aruba zijn ontvangen, zal nogmaals u ter instemming een 
soortgelijke antwoordbrief aan de MP van Aruba worden voorgelegd. 

• Zodra de verzoeken voor de verstrekking van middelen voor 
vreemdelingenbewaring en vaccins van Curacao  zijn ontvangen, zal aan u 
eveneens een soortgelijke antwoordbrief warden voorgelegd. 

Toelichting 
• Op basis van het bestedingsplan (en gelet op het naderende jaareinde) 

moet het ministerie van BZK in 2019 in totaal 826.000 euro overboeken 
aan Aruba. Nu middels bijgaande brief 692.000 euro wordt overgeheveld, 
dient er in 2019 hierna nog minimaal 121.000' euro te worden 
gealloceerd en overgeheveld. Aruba zal waarschijnlijk deze week een 
definitief verzoek indienen voor: 

o Renovatie van politiecellencomplex San Nicolas; 
o Implementatie Advanced Passenger Information System en PNR. 

Koppeling met Internationale databases, zoals Radex & Interpol. 
Gelet op de ondersteuning die JenV biedt bij de implementatie van 
grensinstrumentarium, is het een optie de betreffende middelen 
van BZK over te hevelen naar JenV. 

• Gelet op het naderende jaareinde is besloten niet te wachten om deze 
twee laatstgenoemde verzoeken ook te verwerken in bijgaande brief. 

• Op verzoek van Aruba is het project 'inventarisatie irreguliere arbeid' 
doorgeschoven naar 2020, aangezien Aruba hiervoor eerst juridische 
capaciteit moet vrijmaken. 

• Voor het jaar 2020 is vanuit BZK in totaal nog 600.000 euro beschikbaar 
voor bestaande en nieuwe 'bijstandsprojecten Aruba'. 

• Naast bovenstaande projecten, heeft het ministerie van BZK - via de 
DGKR - inmiddels een subsidie van 268.000 euro toegekend aan 
Fundacion Hende Muhe den Dificultad (FHMD), die opvang en capaciteit 
voor beschermd wonen biedt aán vrouwelijke slachtoffers van onder 

1  De toegekende subsidie aan FHMD is 13.000 euro hoger uitgevallen dan begroot. Dit 
bedrag is in mindering gebracht van de resterende middelen 2019 (134.000 euro 13.000 
euro 121.000 euro) 
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andere mensenhandel, mensensmokkel en huiselijk geweld. Hiermee kan 
FHMD de huidige opvangcapadteit ukbreiden met circa 24 extra plekken. 

Politieke context 
• Op 13 december 2019 vindt het Bewind ersonenoverl Venezuela 

heats. 
Ook zal er stilgestaan worden bij de ondersteuning die 

JenV, Defensie en BZK aan de Landen bieden. 
• Op 5 september 2019 berichtte u de Landen over de 23,8 miijoen euro die 

het kabinet uittrok voor de ondersteuning aan de Landen In het kader van 
Venezuela. 

Communicatie 
N.v.t. 
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Uw kanonark 
MAZ/5625 
MAZ/5626 
HAZ/5027 
MAZ/5628 

Geachte mevrouw Wever-Croes, 

Onder verwijzing naar uw brieven (kenmerken MAZ/ 5625, MAZ/ 5626, MAZ/ 
5627, MAZ/ 5628) waarin u vier verzoeken indient voor bijdragen aan diverse 
bijstandsprojecten Inzake Venezuela, meld Ik u dat ik - mede op basis van de 
door u aangehechte projectplannen en het bestaande bestedingsplan - in 2019 
een eerste bijdrage toeken van in totaal C 692.000. De aanvang van de 
betreffende projecten is in het jaar 2019 en de einddatum is uiterlijk 31 december 
2020. 

Onderwijs  
In uw brief (uw kenmerk: MAZ/ 5627) verzoekt u mij C 535.000 als bijdrage te 
verstrekken voor Initiatieven die helpen bij de instroom van anderstalige kinderen 
In het regulier onderwijs. Uit het door u aangehechte projectplan blijkt dat met 
deze middelen wordt geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van docenten en 
zorgactoren, lesmateriaal wordt aangeschaft en zowel een zorgstruduur voor 
kinderen met sociaal-emotionele problemen, als een leerlingvolgsysteem wordt 
ingericht. 

Op basis van het door u Ingediende verzoek, het door u aangehechte projectplan 
en advies van het ministerie van OCW zal ik 100% van de gevraagde bijdrage van 
maximaal C 535.000 als voorschot in 2019 uitbetalen. Desgewenst is het 
ministerie van OCW bereid te assisteren bij de uitvoering van het betreffende 
project. 

Gezondheidszorg 
In uw brief (uw kenmerk: MAZ/ 5625) verzoekt u mij C 31.000 als bijdrage te 
verstrekken voor vaccins, koelboxen en vaccinkoelkasten om de kwaliteit van 
vaccins zeker te stellen en een voorlichtingscampagne om de beoogde doelgroep 
te bereiken. 

Op basis van het door u ingediende verzoek, het door u aangehechte projectplan 
en advies van het ministerie van VWS zal ik 100% van de gevraagde bijdrage van 
maximaal C 31.000 als voorschot in 2019 uitbetalen. Desgewenst is het ministerie 
van VWS bereid te assisteren bij de uitvoering van het betreffende project. 
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KOrrektie Instituut Aruba  
In uw brief (uw kenmerk: MAZ/5628) verzoekt u mij € 55.000 als bijdrage te 
verstrekken voor reparaties aan vijf beschadigde cellen van het huis van bewaring 
in het Korrektie Instituut Aruba. 

Op basis van het door u ingediende verzoek en het door u aangehechte 
projectplan zal ik 100% van de gevraagde bijdrage van maximaal € 55.000 als 
voorschot in 2019 uitbetalen. 

Bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel 
In uw brief (uw kenmerk: MAZ/5626) verzoekt u mij € 71.000 als bijdrage te 
verstrekken voor de ontwikkeling van een coördinatiecentrum mensenhandel 
mensensmokkel. Op basis van het door u ingediende verzoek en het door u 
aangehechte projectplan ken ik u in 2019 vooralsnog het betreffende voorschot 
van € 71.000 toe. Om te verzekeren dat de te nemen maatregelen een structureel 
en duurzaam effect zullen hebben, verneem ik graag van u - voordat ik het 
resterende bedrag van € 94.000 in 2020 aan u toeken - welke maatregelen uw 
regering in 2020 neemt om meerjarig het coördinatiecentrum mensenhandel 
mensensmokkel structureel te voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel 
(o.a, rechercheur, jurist, voorlichter/ trainer en administratief medewerker) en op 
welke wijze de regering van Aruba de activiteiten (trainingen, 
bewustwordingscampagnes, verrichten van onderzoek) van het betreffende 
coördinatiecentrum meerjarig bekostigt. Daarnaast verneem ik graag van u op 
welke wijze verdere exploitatiekosten van het coordinatiecentrum door uw 
regering zullen worden gedekt. Graag verneem ik dus op welke wijze u hiertoe 
bestemde middelen meerjarig opneemt In uw landsbegroting. 

Op basis van de door u te verschaffen informatie en de betreffende 
voortgangsrapportages zal bepaald worden of, en zo ja wanneer, in 2020 het 
resterende bedrag van € 94.000 aan u zal worden toegekend. Voor deze 
resterende middelen zult u een nieuw verzoek moeten doen. Ik ben in ieder geval 
ontvankelijk voor initiatieven die een impuls geven aan de bestuursrechtelijke en 
strafrechtelijke handhaving van mensenhandel en mensensmokkel of een impuls 
bieden aan siachtofferzorg. 

• 
Aan de bijdrageverlening voor deze projecten verbind ik de volgende ontbindende 
voorwaarden: 

Besteding van middelen 
• De middelen kunnen alleen aangewend worden voor de overeengekomen 

doeleinden, zoals beschreven In mijn brief aan u van 5 september 2019 
(ons kenmerk 2019-0000466298). Het voornemen tot wijzigingen in de 
besteding van deze middelen, dan wel de uit te voeren activiteiten, 
behoeven schriftelijke goedkeuring van zowel het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als het ministerie van 
Financiën. Hiertoe dient u een schriftelijk verzoek zo spoedig mogelijk 
(uiterlijk binnen 1 maand) na een voornemen tot wijziging van de 
overeengekomen doeleinden In te dienen bij het DG Koninkrijksrelaties. 

• Indien er sprake is van onderbesteding van middelen, dient deze 
onderbesteding in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties in eerste instantie te worden aangewend om eventuele 
tekorten op te vangen van andere projecten opgenomen in het 
bestedingsplan. Ook deze herschikking van middelen behoeft de 

Datum 
26 november 2019 

Kenmerk 
2019-0000598160 

VERTROUWELIJK 	 Pagina 2 van 5 



VERTROUWELIJK 	 Directoraat-generaal 
Konlnkrijkarelatlea 

schriftelijke goedkeuring van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Voor een eventueel daarna overblijvend restant van 
middelen verwacht ik dat u een nieuw projectplan indient bij mijn 
ministerie. 

Voortgangsbewaking 
• Het Bureau Rampenbestrijding Aruba dient uiterlijk 1 maand na het 

beëindigen van eeri kwartaal, te beginnen op 1 februari 2020 en 
vervolgens op 1 mei 2020, 1 september 2020 en 1 december 2020 
voortgangsrapportages in bij het ministerie van BZK. In dit kader wordt 
opgemerkt dat met het Bureau Rampenbestrijding Aruba was afgesproken 
dat de eerste voortgangsrapportage in het najaar van 2019 door Aruba 
zou worden opgeleverd. Dit is helaas (nog) niet gebeurd. Ik ontvang deze 
voortgangsrapportage graag zo spoedig mogelijk. 

• De voortgangsrapportages van 1 februari 2020 en 1 september 2020 
worden door u aan mij aangeboden. 

• De voortgangsrapportages van 1 mei 2020 en 1 december 2020 worden 
door het Bureau Rampenbestrijding Aruba aan DO Koninkrijksrelaties 
aangeboden. 

• De voortgangsrapportages bieden in ieder geval per project inzicht in de 
mate waarin de betreffende tussentijdse projectresultaten zijn behaald, 
welke werkzaamheden hiertoe zijn verricht en de mate waarin de 
uitvoering van werkzaamheden conform planning verloopt. Indien er zich 
knelpunten voordoen, vraag ik u dit eveneens per project te rapporteren 
en aan te geven welke maatregelen het Land Aruba neemt om zo snel 
mogelijk deze knelpunten weg te nemen. De voortgang van deze 
maatregelen dient vervolgens in de eerstvolgende rapportage te worden 
vermeld. 

• Aanvullend verzoek ik u in elke rapportage een financiële paragraaf toe te 
voegen waarin u per project inzicht biedt in de gerealiseerde kosten en de 
uitputting. Dit conform de diverse opgenomen begrote posten in de door u 
aangeboden projectplannen. 

• Er vindt elke drie weken een voortgangsoverleg plaats tussen het Bureau 
Rampenbestrijding Aruba en de Vertegenwoordiging van Nederland te 
Oranjestad. 

• Eén keer in de zes weken vindt een breder voortgangsoverieg plaats, 
waaraan eveneens vertegenwoordigers van de verantwoordelijke 
Arubaanse departementen en vertegenwoordigers van het ministerie van 
BZK deelnemen. Hiertoe heeft de Vertegenwoordiging van Nederland te 
Oranjestad inmiddels het initiatief genomen. 

Eindverantwoording 
• Het Bureau Rampenbestrijding Aruba levert voor de gehele projectperiode 

lopend van 2019-2020 op uiterlijk 1 april 2021 een eindverantwoording 
per project (inclusief financiële verantwoording) in bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

• Gelijktijdig met de eindverantwoording wordt tevens een 'rapport van 
feitelijke bevindingen' inzake de uitvoering en besteding van de middelen 
opgesteld door een onafhankelijk accountant te worden aangeleverd. Met 
betrekking tot de vereisten van het rapport van feitelijke bevindingen zal 
ik zo spoedig mogelijk met u in gesprek gaan. 

• De werkzaamheden van de accountant worden bekostigd door het Bureau 
Rampenbestrijding Aruba. 

Datum 
26 november 2019 
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• Ten behoeve van het aan te leveren rapport van feitelijke bevindingen zal 
het Bureau Rampenbestrijding Aruba zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 1 
februari 2020 een opdracht tot het verrichten van overeengekomen 
specifieke werkzaamheden aan de accountant verstrekken. 

• In de opdracht worden in leder geval de volgende werkzaamheden 
opgenomen. 

a. het Inwinnen van Inlichtingen en uitvoeren van een djferanalyse; 
b. het narekenen, vergelijken of andere accuratesse controles van 

administratieve bewerkingen; 
c. waarnemingen ter plaatse; 
d. verificatiewerkzaamheden; 
e. het verkrijgen van bevestigingen van derden; 

• Na beoordeling van de eindverantwoording (inclusief financiële 
verantwoording) en het rapport van feitelijke bevindingen opgesteld door 
een onafhankelijke accountant, zal de financiële vergoeding per project 
worden vastgesteld. Eventueel nog verschuldigde financiële middelen 
zullen hierna nog beschikbaar worden gesteld. 

Evaluatie 
• Het Bureau Rampenbestrijding Aruba is verantwoordelijk voor de 

evaluatie van de uitvoering van de projecten met uitzondering van het 
project 'ontwikkeling opvang vrouwelijke slachtoffers huiselijk geweld, 
slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel'. Hiervoor is Centro pa 
Desaroyo Aruba (CEDE) verantwoordelijk. 

• Na beëindiging van de projecten stelt het Bureau Rampenbestrijding 
Aruba een evaluatierapport op welke schriftelijk aan mij wordt 
aangeboden op uiterlijk 1 april 2021. 

• In het bestedingsplan is per project beschreven met welke concrete 
informatie het Land Aruba kan bepalen in hoeverre de geformuleerde 
resultaten bereikt zijn. 

U dient mij schriftelijk te informeren indien u niet tijdig of niet volledig kunt 
voldoen aan in deze brief genoemde voorwaarden. Ik zal dan beoordelen of ik op 
grond van een of meerdere van de hierboven genoemde ontbindende 
voorwaarden al dan niet overga tot het (al dan niet gedeeltelijk) terugdraaien van 
de uitbetaling van het toegekende bedrag. 

De betreffende bijdrage dient op correcte wijze te worden verwerkt in uw 
begroting en financiële (project)administraties. Daarbij merk ik op dat deze 
middelen — gelet op het bijzondere karakter van hulp en bijstand onder artikel 36 
van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden — niet kunnen worden gezien 
als een financiële meevaller als benoemd in het Protocol Aruba Nederland 2019-
2021. 

Het bedrag van 	 eerd voor het boekjaar 2019 zal onder 
vermelding va 	 orden betaald op rekeningnummer 

(Sw 	c• •e: 	 ten name van 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u naar 
aanleiding van mijn brief vragen hebben dan verzoek ik u om in eerste instantie 
contact op te nemen met de Vertegenwoordiging van Nederland te Oranjestad. 

VERTROUWELIJK 

Directoraat-generaal 
Konlnluijkardatise 

Datum 
26 november 2019 
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Een afschrift van deze brief wordt gedeeld met het College Aruba financieel 
toezicht. 

Hoogachtend, 

Dtrectoraittieratraal 
Koninkrijkarelaties 

Datum 
26 november 2019 
Kenmerk 
2019.0000598160 

n Koninkrijksrelaties, 

VIRTROUWCWK 	 Pagina S van 5 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres 2500 CA 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directie Migratiebeleid 
T.a.v. Directeur Migratiebeleid, de heer Kees Riezebos 
Postbus 30132 2500 GC Den Haag 

Directoraat-generaal 
KenInkrijksrelades 

Turfmarkt 147 
Dan Haag 
2500 EA ~ir 
Kenmerk 
20190000654652 
Uw kenmerk 

Datum 	4 december 2019 
Betreft 	Verstrekking opdracht inzake ondersteuning Aruba 

De autoriteiten van Aruba hebben in het najaar van 2019 aangegeven een project 
uit te willen laten voeren ten behoeve van de Implementatie het Advanced 
Passenger information System en Passenger Name Records, gericht op de 
bestrijding van illegale migratie en (migratie)criminalltelt. Het doel van het 
project is koppelingen (zogenaamde Interfaces) mogelijk te maken met 
(inter)nationale databases, zoals Actpoi en de relevante databases van Interpol. 
De betreffende maatregel is ook van belang voor het optimaliseren van de 
grensprocedure en draagt bij aan een verbeterde identificatie en registratie van 
passagiers in Aruba. Het betreffende project is begin november op verzoek van 
Aruba toegevoegd aan het bestaande gezamenlijke plan van aanpak 
vreemdelingenketen, dat uw directie afgelopen zomer samen met Aruba en 
Curacao heeft opgesteld. 

Zoals mondeling met uw medewerkers van de DMB is afgesproken ben ik bereid 
gelden te over te boeken voor de realisatie van dit het betreffende project. Op 
deze wijze kan betreffende ondersteuning aan Aruba - ingegeven door de situatie 
in Venezuela - op dit terrein warden geleverd door uw directie dat hiertoe het 
meest geëquipeerd is, namelijk het ministerie van Justitie en Veiligheid en blijft 
deze in één hand. Op basis van het aangehechte projectplan zal ik in 2019 aan 
het ministerie van Justitie en Veiligheid geiden overboeken ter waarde van 
maximaal C 121.000. Deze gelden zullen vervolgens door uw directie worden 
doorgegeven aan Aruba ter ondersteuning van de uitvoering van het project. 

Ik maak verder graag met u de volgende afspraken ten aanzien van dit project: 
• De middelen kunnen alleen aangewend worden (voor de overeengekomen 

doeleinden) ter ondersteuning van het Land Aruba, zoals beschreven in de 
brief van onze bewindspersonen aan de Minister-president van Aruba van 
5 september 2019 (kenmerk 2019-0000466298). 

• In het kader van de voortgangsbewaking dient het ministerie van Justitie 
en Veiligheid de voortgang van dit project mee te nemen in de 
voortgangsrapportage over de uitvoering van het bestedingsplan 
optimalisering vreemdelingenketen, zoals besproken tijdens het 
bewindspersonenoverleg Venezuela op 22 augustus 2019. 

• De betreffende voortgangsrapportage biedt in ieder geval inzicht in de 
mate waarin de betreffende tussentijdse projectresuitaten zijn behaald, 
welke werkzaamheden hiertoe zijn verricht en de mate waarin de 
uitvoering van werkzaamheden conform planning verloopt. 
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Directoraat-generaal 
Koninkrijkirelatias 

• Aanvullend verzoek ik u in de voortgangsrapportage een financiële 
paragraaf toe te laten voegen waarin inzicht geboden wordt in de 
gerealiseerde kosten en de uitputting. 

Ik wil u vragen deze afspraken zo snel mogelijk schriftelijk te bevestigen. Ik vraag 
u het verzoek tot overmaking van het bedrag t.w.v. € 121.000 te zenden aan het 
directoraat-genera& Koninkrijksrelaties van het ministerie van BZK. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar 
aanleiding van mijn brief vra en hebben dan verzoek ik u om in eerste instantie 
contact op te nemen met , te bereiken op 1~11111. 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze, 

Datum 
4 december 2019 

Kenmerk 
2019-0000654652 

recteur-generaa 'on n 	sre at es 
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De Staatssecretaris BZK 
DGKR 

Toekenning bijdrage Aruba over I.h.k.v. Venezuela 

ONDeRTZKIMINQ 
Aan 
Van 

nota 
étormorti 
2020-0000576961 
liarnongowsict mit 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkriiksrelaties 

5. 

Mede In reactie op een bijstandsverzoek van Aruba heeft het kabinet bij 
Voorjaarsnota 2019 1,7 miljoen euro vrijgemaakt voor diverse bijstandsprojectent  
BZK heeft in 2019 1,05 miljoen euro overgemaakt aan Aruba. Aruba heeft deze 
maand vier verzoeken ingediend, drie voor nieuwe bijstandsprojecten en een over 
de eindverantwoording (deze verzoeken vindt u in de bijlagen). 

Advies/actie 
U wordt gevraagd in te stemmen met de antwoordbrief en deze voor verzending 
te ondertekenen. 

Kern 
• Middels bijgaande brief verstrekt u hiermee in totaal 184.000 euro voor 

de volgende projecten: 
o Inventarisatie irregulier circuit (75000 euro, Een 

Informatiesysteem (databank) met werkgevers - en 
werknemersgegevens te bouwen waar het reguliere circuit op de 
arbeidsmarkt wordt geregistreerd. Deze gelden zullen worden 
overgeheveld van de onderbesteding bij het project onderwijs (in 
2019 overgehevelde gelden). 

• Politiecellen San Nicolas KIA (165,000 euro). Bouwkundige 
renovatie van de politiecellen bij het politiebureau in San Nicolas. 

o Mensenhandel en mensensmokkel (19.000 euro). Additionele 
bijdrage voor de ontwikkeling van een coördinatiecentrum 
mensenhandel en mensensmokkel. 

• BZK en Aruba hebben in 2019 afspraken gemaakt over de besteding van 
de 1,7 miljoen euro t.b.v. diverse bijstandsprojecten. Deze afspraken 
komen voort uit het bestedingsplan en zijn gecommuniceerd aan de EK en 
TK. Om te verzekeren dat Aruba de middelen zo doeltreffend en doelmatig 
mogelijk besteedt, bevat de antwoordbrief daarom dezelfde ontbindende 
voorwaarden als de projecten in 2019. 



Datiffil 
1 oktober 2020 

Kenmerk 
2020.000 576961 

Politieke context 
• In september 2019 berichtte u de Landen en de TK over de 23,8 miljoen 

euro die het kabinet uittrok voor de ondersteuning.aan de tanden In het 
kader van Venezuela. 

• Deze projecten raken niet de voorwaarden in het landspakket, maar zijn 
daar complementair aan. 

Toelichting 
• In totaal Is er na deze bijdrage vanuit 82K nog 416.000 euro beschikbaar. 

Hiertoe zal Aruba in de komende maanden nog een verzoek doen. Deze 
gelden zullen ten bate komen van de politiecellen San Nicolas, of voor 
mannenopvang Mensenhandel mensensmokkel. 

• De eventuele bijdrage voor de mannenopvang zal wederom gaan via een 
subsidiewan CEDE (Centra pa Desaroyo dl Aruba). 

• Deze middelen komen te vervallen als ze niet In 2020 worden 
overgeboekt aan Aruba. 
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> Retoura&es Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

VERTROUWELIJK 
Ministerie van Algemene Zaken Aruba 
T.a.v. Minister-president Wever-Croes 
L.G. Smith Blvd 76 
Oranjestad 
Aruba 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Di►ectorsat-gsnersel 
Koninkrlikerdattes 

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

Datum 	07 OKT 7920 
Betreft 	Toekenning bijdrage diverse bijstandsprojecten inzake 

Venezuela 

Contactpersoon 

T 

Kenmerk 
2020-0000564879 

Uw kenmerk 
MAZ 7172 MAZ 7173 MAZ 
7217 MAZ 7283 

Geachte mevrouw Wever-Croes, 

Onder verwijzing naar uw brieven (kenmerken MAZ 7173/, MAZ 7217/, MAZ 
7172) waarin u drie verzoeken indient voor bijdragen aan diverse 
bijstandsprojecten inzake Venezuela, meld ik u dat ik - mede op basis van de 
door u aangehechte projectplannen en het bestaande bestedingsplan -een tweede 
bijdrage toeken van in totaal C184.000 waarbij de ontbindende voorwaarden zoals 
beschreven in de brief d.d. 28 november 2019 met kenmerk 2019-0000598160 
van toepassing zijn. 

De aanvang van de betreffende projecten is in het jaar 2020 en de einddatum is 
uiterlijk 31 december 2020. Daarnaast kan ik u mededelen dat ik uw verzoek 
(met kenmerk MAZ 7283) voor uitstel van de eindverantwoording tot 1 oktober 
2021 honoreer. 

Politiecellen San Nicolas  
In uw brief (met kenmerk MAZ7173) verzoekt u mij C 165.000 als bijdrage te 
verstrekken voor de benodigde bouwtechnische herstelwerkzaamheden aan het 
cellencomplex, zodat Aruba dit complex zelf in gebruik kan nemen. 
Op basis van het door u ingediende verzoek en het door u aangehechte 
projectplan zal ik 100% van de gevraagde bijdrage van maximaal C 165.000 als 
voorschot in 2020 uitbetalen met de afspraak dat Aruba zelf de resterende 
473.844 ANG bekostigt. 

Het Land Aruba is verantwoordelijk voor het naleven van de standaarden die het 
CPT voor de ingebruikname van politiecellen hanteert. Ik benadruk daarnaast dat 
de exploitatiekosten van de politiecellen te San Nicolas door uw regering en niet 
door Nederland zullen worden gedekt. Graag vemeem ik van u op welke wijze het 
Land Aruba zelf meerjarig middelen voor de politiecellen te San Nicolas opneemt 
In de landsbegroting, aangezien de financiële bijdrage vanuit Nederland een 
incidenteel karakter heeft. 
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Bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel  
In uw brief (met kenmerk MAZ/7217) verzoekt u mij C 19.000 als bijdrage, ter 
aanvulling op de reeds overgeboekte 071.000, te verstrekken voor het project 
Coördinatiecentrum Mensenhandel/Mensensmokkel Aruba (CMMA). Deze 019.000 
is bestemd voor de salariskosten van de projectmanager. 

Op basis van het door u ingediende verzoek en het door u aangehechte 
projectplan zal ik 100% van de gevraagde bijdrage van maximaal C 19.000 als 
voorschot in 2020 uitbetalen. 

Irregulier circuit 
In uw brief (met kenmerk MAZ/7172) verzoekt u mij om de verwachte 
onderbesteding van het project onderwijs van C 75.000 aan te wenden voor de 
financiering van het project inventarisatie irregulier circuit Aruba. 

Op basis van het door u ingediende projectplan geef ik goedkeuring aan uw 
Ingediende verzoek tot overheveling van de middelen tussen het project onderwijs 
en het project inventarisatie irregulier circuit Aruba. Het is aan het Land Aruba om 
dit te effectueren. 

Betaling 
Het bedrag van C 184.000 zal onder vermelding vare ~ overig 
worden betaald op rekeningnummer~~. (Swift (BIC) code: 
111111111~~111~~ ten name valling 1.11~1~11111111. 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar 
aanleiding van mijn brief vragen hebben dan verzoek ik u om in eerste instantie 
contact op te nemen met de Vertegenwoordiging van Nederland te Oranjestad. 

Een afschrift van deze brief wordt gedeeld met het College Aruba financieel 
toezicht. 

Diractaraart-ganeraal 
Koninkrijkaerialatlas 

Datum 

Kenmerk 
2020.0000564879 
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de Staatssecretaris van 
BZK 
DGKR 

Subsidieverlening Aruba 1.h.k.v. Venezuela gelden 
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7. Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Mede In reactie op bijstandsverzoeken van Aruba (d.d. 01-02-2019 en 20-02-
2019) heeft het kabinet bij Voorjaarsnota 2019 1,7 miljoen euro vrijgemaakt voor 
diverse bijstandsprojecten. In de bijlagen vindt u het projectplan van Fundacion 
Refugio Social (FRS) ten behoeve van de uitvoering van een opvang voor 
slachtoffers van mensenhandel en -smokkel op Aruba. CEDE Aruba verzoekt u om 
een subsidie te verlenen ten behoeve van dit project van Fundacion Refuglo Soda! 
(FRS). 

Advies/actie 
• U wordt gevraagd in te stemmen met de subsidieaanvraag voor het 

realiseren van Fase 1. tw.v. €416.000 vanuit de Venezuela gelden en de 
subsIdleaanyraag voor het realiseren van Fase 3 t.w.v. 48.977 AWG 
vanuit de Fondo Desaroyo Aruba (FDA) gelden. 

• U wordt verzocht de subsidiebrief te ondertekenen. 

Kern 
• Er zijn door CEDE Aruba twee subsidieaanvragen ingediend t.b.v. de 

realisatie van een opvangfaciiltelt. Eén subsidieaanvraag Is gericht op de 
realisatie van Fase 1 (d.d. 28 oktober) en één op Fase 3 (d.d. 5 
november). NS: Aan CEDE Aruba Is eind 2019 door 82K een 
subsidieaanvraag verleend, ten behoeve van het ontwikkelen van een 
vrouwenopvang. Deze opvang heeft u In januari op Aruba bezocht 
(FHMD). 

• De subsidieaanvragen zullen vanuit een andere post worden bekostigd. Zo 
zal Fase 1 worden bekostigd uit de gelden bestemd voor de Venezuela 
problematiek op Aruba, en zal Fase 3 warden bekostigd uit de restgelden 
ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba (FDA). Na deze subsidie zullen 
die middelen op beide oosten uitgeput zijn. De FDA gelden staan op de 
rekening van VNO, vandaar dat de aanvraag t.b.v. fase 3 In guldens ls 
gedaan en de andere aanvraag in euro's. 

• De subsidieaanvragen komen ten goede van een tot nu toe ontbrekende 
opvangfacilitelt voor mannelijke slachtoffers van me 	handel en 
mensensen 	op Aruba. Daarnaast kunnen er ook vluchtelingen, 
asiel oe ars en andere kwetsbare groepen hier geplaatst worden. 

• Met de subsidie zal een pand gerenoveerd worden tot een opvangfaciliteit 
(fase 1) en zal een gezamenlijke keuken worden gerealiseerd (fase 3). 

• De subsidie Is toereikend om de opvang operationeel te maken. 
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Datum 
13 november 2020 
~mark 
2020-0000636765 

• Fase 2 ziet toe op een verdere uitbreiding van het complex. Voor de 
financiering voor fase 2 en voor het interieur van het gehele project wordt 
er door CEDE Aruba een beroep gedaan op NGO's en private partijen. 
Deze bijdragen zijn niet essentieel voor de operationalisering van de 
faciliteiten. 

• De opvang maakt het mogelijk om de benodigde sociale en medische 
diensten aan te kunnen bieden aan slachtoffers van mensenhandel en -
smokkel. Het Coördinatiecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel Aruba 
(CMMA) heeft te allen tijde beschikking over 16 van de 32 bedden, om 
opvangcapaciteit voor slachtoffers te kunnen garanderen. De overige 
bedden kunnen worden gebruikt voor o.a. vluchtelingen, asielzoekers en 
andere kwetsbare groepen. CMMA krijgt daarnaast ook een kantoor is 
deze faciliteit. 

• Met de realisatie van dee opvang Is het voor Aruba mogelijk om 
onderzoeken te gaan draaien naar zaken waar er mannelijke slachtoffers 
zijn van mensenhandel en mensensmokkel. Het ontbreken van goede 
opvang voor de slachtoffers leidde ertoe dat deze zaken niet of nauwelijks 
werden opgestart. 

Politieke context 
• Het realiseren van de betreffende opvang is randvoorwaardeiljk voor 

onderzoek naar en opsporing van slachtoffers van mensenhandel In 
Aruba. In de landspakketten is een substantiële structurele bijstand 
voorzien op het grenstoezicht waaruit personele bijstand van de KMar 
voor de Unit Mensenhandel Mensensmokkel (UMM) mogelijk is. Daarnaast 
is realisatie van de opvang is belangrijk voor de effectiviteit van de 
bijstand van de KMar en de Kustwacht. Als de KMar of de Kustwacht 
slachtoffers van mensenhandel tegenkomen kunnen ze nu worden 
overgedragen aan de lokale autoriteiten met de zekerheid dat ze de juiste 
zorg krijgen. 

• De VS is erg alert op de aanpak tegen mensenhandel en mensensmokkel. 
Ieder jaar brengt het Department of State een rapport uit "trafficking In 
persons Aruba" waarbij er gekeken wordt naar de aanpak. Eén van de 
belangrijkste aanbevelingen was: "Formallze agreements with local NGOs 
and private sector accommodatlons to shelter adult and child victims." 
Met deze subsidie en een eerdere subsidie Is er opvang en begeleiding 
voorzien voor de slachtoffers. 

Toelichting 
• Onder de post "diverse bilstandsprojecten-  valt de opvang van 

slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel ten gevolge van deze 
problematiek, door middel van de realisatie van een Codrdinatiecentrum 
Mensenhandel en Mensensmokkel Aruba (CMMA). 

• Het CMMA heeft In samenwerking met Fundadon Refugio Social (FRS) de 
mogelijkheden besproken tot het faciliteren van een opvang voor deze 
slachtoffers. CEDE Aruba dient hierbij een subsidleaanvraag in voor de 
financiering om deze opvang te realiseren. 
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Datum 
13 november 2020 

Kenmerk 
2020-0000636765 

• De eindverantwoording voor de besteding van de gelden ter realisatie van 
de opvangfaciliteit ligt bij CEDE Aruba. 

• Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat in 
constante communicatie met Bureau Rampenbestrijding (BRA) omwille 
van het rapporteren van de voortgang van het project. 

• De middelen zullen mede wegens een aangevraagde kasschulf verdeeld 
worden over twee kalenderjaren, 2020 en 2021. In 2020 zal er €140.488 
gesubsidieerd worden en in 2021 de resterende €300.000. Alle middelen 
die beschikbaar zijn gesteld op de Voorjaarsnota voor diverse 
bijstandsprojecten op Aruba en Curaçao zijn dan besteed. 

Achtergrond FRS 
• Fundacion Refuglo Social (FRS) zet zich in voor het bieden van onderdak 

en ondersteuning aan vluchtelingen, asielaanvragers, slachtoffers van 
mensenhandel en mensensmokkel en hen die onderdak behoeven door 
onverwachtse gebeurtenissen, zoals een brand of een natuurramp, op 
Aruba. 

• Hierbij hebben zij nauwe samenwerkingsverbanden opgezet met 
meerdere lokale partners in de vreemdelingenketen, zoals Korps Politie 
Aruba (KPA) en Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad (FHMD). 
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Kenmerk 
2020.0000636721 

Uw kenmerk 

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

Centro pa Desaroyo di Aruba 
T.a.v. 
Beatrixstiaat' 
Oranjestad 
Aruba 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

8. 
Directoraat-generaal 
KonInkrijksretatles 

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
contactpersoon 

T 
0.111~ 

Datum 
Betreft 	Subsidieverlening renovatie mannenopvang MH/MS 

Geachte golge 	5.4-e 

Onder verwijzing naar uw subsidieaanvragen (d.d. 28 oktober 2020 en S 
november 2020) deel ik u middels deze brief mede dat ik bereid ben u een bedrag 
toe te kennen van €416.000 (op uw aanvraag d.d. 28 oktober 2020) ten behoeve 
van de realisatie van Fase 1 en een toekenning te doen voor een bedrag van 
48.977 AWG (op uw aanvraag d.d. 5 november 2020) ten behoeve van de 
realisatie van Fase 3 betreffende een opvang voor slachtoffers van mensenhandel 
en mensensmokkel op Aruba, zoals beschreven in het projectplan van Fundacion 
Refugio Social (FRS). 

Het bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, 
waaronder de BTW. Conform bovengenoemde toezegging wordt een voorschot 
verstrekt van 100% van het te subsidiëren bedrag. U ontvangt het voorschot in 
termijnen op rekeningnummer 	bij miumps met swiftcode: 
11~1 ten name van iii~ammege. Het bedrag van 48.977 
gulden t.b.v. Fase 3 zal in 2020 worden uitgekeerd eveneens als €116.000 ten 
behoeve van Fase 1. De resterende €300.000 t.b.v. Fase 1 zal begin 2021 worden 
uitgekeerd. De start van de subsidieactiviteiten is op 1 december 2020. De 
activiteiten zullen uiterlijk 30 juni 2021 zijn afgerond. 

Hierbij gelden de voorwaarden dat CEDE Aruba verantwoordelijk is voor de 
besteding van de middelen, de voortgangsbewaking, de eindverantwoording en de 
evaluatie van de desbetreffende opvang. Over dit project dient CEDE in maart en 
mei 2021 een tussenrapportage aan te leveren. Na afloop van de gesubsidieerde 
activiteit heeft u 13 weken de tijd om een vaststellingaanvraag in te dienen. Wij 
verwachten uw vaststellingsaanvraag daarom uiterlijk 29 september 2021 te 
ontvangen. De subsidie zal binnen 22 weken na ontvangst van uw 
vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het bij punt a hieronder 
beschreven bewijs. Na vaststelling van de subsidie zal normaliter een eventueel 
teveel betaald sakio worden teruggevorderd. De uitwerking van het project dient 
te geschieden conform de projectopzet, zoals die is beschreven in uw 
bovengenoemde brief. 
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Directersabgerversal 
Kuninkrijkanetatles 

Datum 

Kenmerk 
20200000636721 

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgendé voorschriften: 
a. U dient een bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde 

activiteiten hebben plaatsgevonden. U dient in dit kader een 
verantwoordingsrapportage aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijk.srelaties over te leggen inclusief een einddeciaratie (prestatie en 
gerealiseerde kosten), welke Is opgesteld conform de door u ingediende 
begroting. 

b. U dient een controleverklaring over te leggen zoals bepaald in artikel 24 
van het Kaderbesluit BZK-subsidies. De controleverklaring wordt 
opgesteld conform de NBA standaard bij subsidieverantwoordingen in de 
publieke sector. 

c. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de 
activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel 
zullen worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de 
verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden zal worden voldaan. 

Volledigheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikel 4:46 van de 
Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag vast 
te stellen, als u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet in 
voldoende mate naleeft. 

Daarnaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Besluit 
van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik en 
oneigenlijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit register 
wordt onder meer bijgehouden welke sanctiemaatregel (bestuurlijke boete, lagere 
vaststelling, intrekking van de subsidieveriening of intrekking van de 
subsidievaststelling) genomen is. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit 
daartegen per brief bezwaar maken bij de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksretaties, t.a.v. dg Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 
EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een 
datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan 
van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met 

r1"“'""-"1"'"``'k' 44 	121".% 	" A  "1 7-ken en Koninkrijksrelaties, 
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