
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Ivar Asjes
(PS) heeft bij de laatst gehouden
Koninkrijksconferentie op Aru-
ba zich gehouden aan het hem
gegeven mandaat en voor elkaar
gekregen wat gewenst was, na-
melijk dat in 2015 het opzeg-
recht van de Consensusrijkswet-
ten expliciet op de agenda gezet
zal worden. 
,,Dat kan Gerrit Schotte niet na-

gegeven worden, toen hij in 2011
als premier naar de Koninkrijks-
conferentie in Nederland ging
met het mandaat de onafhanke-
lijkheid af te dwingen, maar
terugkwam met een slotconclu-
sie waarin het woord Consen-
susrijkswet niet eens voorkomt
en onafhankelijkheid nimmer
besproken is”, aldus Asjes in

antwoord op de vragen die hem
gesteld zijn tijdens de Statenver-
gadering van afgelopen week
over de Consensusrijkswetten
en de opkomende evaluatie in
2015. ,,‘Curaçao wil onafhanke-
lijkheid’, kopte de Volkskrant
nog. Waar hij mee terugkwam
was in dat opzicht ronduit te-
leurstellend en armoedig.”

Scherp was ook Asjes’ kritiek op
Schotte waar het ging om de
werkzaamheden van de verschil-
lende werkgroepen die de Con-
sensusrijkswetten zouden mo-
nitoren en evalueren. ,,Deze
werkgroepen waren onbemand
of voerden niets uit. Het is onder
mijn kabinet dat de werkgroe-
pen aan het werk gezet zijn en

nu eindelijk functioneren”, al-
dus Asjes. 

Asjes: Het kabinet-Schotte
noemde het regeerprogramma
‘Soberano, Solidario i Durade-
ro’. Mijn mandaat is uitvoering
geven aan het regeerakkoord
‘pas, trankilidat i prosperidat’.
En dat heb ik gedaan. Ik ben niet
naar de Koninkrijksconferentie
gegaan om ruzie te maken. Ik
ben er voorstander van om zo
goed mogelijk te voldoen aan de
wetgeving die er nu eenmaal is
en waar we op dit moment niet
veel aan kunnen veranderen. Ik
wil aantonen dat we het zelf
kunnen opdat de Consensus-
rijkswetten overbodig worden.” 

Over de Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten
(CBCS), heeft Asjes nog eens be-
nadrukt dat dit een bilaterale
kwestie is tussen Sint Maarten
en Curaçao en dat het om die re-
den niet in de Koninkrijksconfe-
rentie besproken is. 

Werkgroepen afwachten
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Asjes handelt volgens mandaat

Zaak van
doodrijder
voor rechter
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De 33-jarige man
die in januari een ongeluk ver-
oorzaakte op de Weg naar West-
punt waarbij een Nederlands
echtpaar om het leven is geko-
men, moet op 4 juni voor de
rechter verschijnen. Dat heeft
het Openbaar Ministerie be-
kendgemaakt. 

In januari wilde M.F. een file
op de Weg naar Westpunt inha-
len en veroorzaakte hierbij een
ernstig auto-ongeluk dat de tra-
gische dood van een Nederlands
toeristisch echtpaar tot gevolg
had. Vlak na het ongeluk over-
leed de 44-jarige Jannes Hen-
driksen, geboren in Hellen-
doorn, Nederland. Zijn vrouw
en dochter werden opgenomen
in het ziekenhuis. Later overleed
ook zijn vrouw Everdianne J.
Hendriksen. 

De chauffeur werd na het on-
geluk, wegens pijnklachten naar
de polikliniek getransporteerd
waar hij na behandeling in de
boeien werd geslagen.

‘Dat kan Schotte niet nagegeven worden’
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