Aan de Voorzitter van de Staten van Aruba
drs. P.F.T. Croes

STATEN VAr ARUBA

Alhier

Ingek.

18 APR 2013

Oranjestad, 18 april, 2013

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u ter doorgeleiding toekomen, een zevental vragen aan de Minister van Buitenlandse
Zaken van het Koninkrijk, de heer Frans Timmermans, met het verzoek deze vragen schriftelijk to
beantwoorden.
Uw

edewerking

Juan David E. Yr.
Lid der Staten

wordt zeer op prijs gesteld.

in

ruba

VRAGEN van het lid Juan David E. Yrausquin aan de Minister van Buitenlandse Zaken van het
Koninkrijk, ingevolge artikel 111.17 van de Staatsregeling van Aruba en artikel 59 van het reglement
van de Staten van Aruba.
Op 14 april, 2013 vonden er verkiezingen plaats in onze buurland Venezuela. Naar aanleiding
hiervan heeft ondergetekende de volgende vragen:
1.

2.

3.

4.
5.

van
Bent u bekend met het oproep van het lid, Vicente Diaz, van de nationale kiesraad
Venezuela' en de ondersteuning hiervan door twee presidentskandidaten Maduro2 en Capriles3
voor een "audit" van de uitslagen en hertelling van 100% van de stemmen?
Bent u bekend met het standpunt van een van de nationale waarnemers van de verkiezingen
dat
van Venezuela, Red de Observacion Electoral de la Asamblea de Educacion de Venezuela,
zij de resultaten van de verkiezingen niet kan onderschrijven vanwege onder andere de hoge
mate van ernstige onregelmatigheden welke zij met hun 565 waarnemers hebben

geconstateerd4 en wat is uw oordeel hierover?
van
Bent u bekend met het standpunt van de Secretaris Generaal van de Organisatie
Amerikaanse Staten, waarvan het Koninkrijk een permanente waarnemer is, dat zij een audit en
hertelling van 100% van de stemmen ondersteunen5?
Wat is uw mening over de oproep van de Secretaris-Generaal voor een hertelling?
Kunt u aangeven om welke reden u de ondersteuning van andere landen voor een hertelling,

6.

7.

zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Canada, al dan niet steunt?
dit
Indien u een oproep tot hertelling op dit moment niet ondersteunt, bent u dan bereid
standpunt to heroverwegen? Kunt u uw reactie van argumenten voorzien.
Bent u van mening dat er in Venezuela sprake was van vrije en eerlijke verkiezingen op 14 april,
2013? Kunt u uw reactie van argumenten voorzien.

Gaarne ontvangt het lid schriftelijk antwoord op boven gestelde vragen.
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