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Uw kenmerk

Datum 23 aprii 2021

Betreft Uw klacht over Kamerstuk 2020D19321

Geachte mevrouw Henriquez,

Bij deze informeer ik u naar aanleiding van uw klacht d.d. 29 januari 2021 gericht
aan de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba - en daarmee aan het

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uw klacht heeft

betrekking op de beantwoording van Kamervragen in Kamerstuk 2830,
vergaderjaar 2019-2020 naar aanleiding van vragen over uw arrestatie door de

politie van Aruba.

Over de totstandkoming van de betreffende beantwoording kan ik u het volgende
melden. Naar aanleiding van de berichtgeving in de Arubaanse media over uw

arrestatie is de Vertegenwoordiging van Nederland in contact getreden met de
overheid van Aruba om nadere toelichting te vragen. De uitleg die de
Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba heeft ontvangen is opgenomen in de
Kamerbrief.

Ik hecht eraan op te merken dat de beantwoording van de vragen 1, 2 en 3 een

weergave is van de informatie zoals door de overheid van Aruba aan de

Vertegenwoordiging van Nederland verstrekt, en geen oordeel of interpretatie van
de Nederlandse overheid inzake de inhoud van de kwestie. Zoals u in het

antwoord bij de vragen 1, 2 en 3 kunt lezen, hecht Nederland grote waarde aan
de mogelijkheid voor journalisten om hun werk te kunnen doen, in het bijzonder
bij uitzonderlijke situaties zoals daar op dat moment sprake van was.

Zoals in het gesprek met de piv. Vertegenwoordiger van Nederland op Aruba d.d.

13 april 2021 is aangegeven, zai in de toekomst in dergelijke gevallen worden
opgenomen of het de zienswijze van de Nederlandse of lokale overheid betreft

zodat daarover geen misverstanden kunnen bestaan.
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Ik verwacht u met deze brief voldoende geinformeerd te hebben.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,
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Sa er
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