
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De rege-
ring van Curaçao 
en in het bijzonder
premier Ivar Asjes
(Pueblo Soberano)
heeft gisteravond in
de Staten een gevoeli-
ge nederlaag geleden
doordat een meerder-
heid van het parle-
ment, waaronder de
voltallige PS-fractie,
tegen de sanctielands-
verordening heeft
gestemd.

De wet werd rond 22.00
uur in de avond met 9
stemmen voor en 12 tegen
verworpen. Asjes praatte
gisteravond als Brugman
om de Statenleden, waar-
onder zijn eigen partijge-
noten van de PS-fractie,
proberen te overtuigen ak-
koord te gaan met de sanc-
tieverordening.

Daarmee stemt Cura-
çao, evenals de andere lan-
den Aruba en Sint Maar-
ten, in met het sanctiebe-
leid van de Europese Unie.
Koninkrijkspartner
Nederland is EU-lidstaat;
de Caribische landen heb-
ben een LGO-status (Lan-
den en Gebieden Over-
zee).

Herhaaldelijke en op
talloze manieren legde As-
jes vooral het verschil uit
om dit bij voorkeur zélf te
regelen via een nationale
wet (de sanctielandsveror-
dening) of, zo niet, om dit
alsnog opgelegd te krijgen
via een rijkswet.

Die rijkswet zal er 

nu waarschijnlijk komen.
Protesteren daartegen
heeft volgens de minister-
president geen zin en zal
in de Tweede Kamer tot
hoongelach leiden. Het
mocht niet baten. Opposi-
tiepartijen MFK, MAN en
dus regeringspartij PS zijn
tegen. Vóór stemden rege-
ringspartijen PAIS, PNP
en Statenlid Glenn Sulva-
ran samen met PAR en
het onafhankelijke Staten-
lid Omayra Leeflang van
de oppositie.

Zita Jesus-Leito (PAR)
spreekt in een eerste reac-
tie van een zeer gevoelige
klap voor Asjes, die kenne-
lijk niet de steun heeft van
zijn fractie. Zij vindt dat de
premier hier consequen-
ties aan moet verbinden
en niet kan aanblijven.
Vooral gezien de manier
waarop Asjes de sanctie-
landsverordening vergeefs
verdedigde.

De regeringsleider wees
erop dat de sanctieverorde-
ning in samenwerking
met de landen tot stand is
gekomen; met inspraak
dus van alle partners. Zo
zou dat ook in zijn werk
gaan als de wet eenmaal
van kracht zou zijn. Ak-
koord gaan is bovendien
ook in overeenstemming
met het Statuut dat de
autonomie regelde, maar
waarin in artikel 3 staat dat
buitenlands beleid een
(gezamenlijke) koninkrijk-
saangelegenheid is. ,,Wij
doen dit niet voor de EU,
maar voor onszelf. Cura-
çao is niet een geïsoleerd
land, maar maakt deel uit

van de internationale ge-
meenschap.”

Asjes stelde tevens dat
via de weg van de sanctie-
verordening bij Koninklijk
Besluit alsnog bepaald kan
worden dat een onderdeel
voor een of meer landen
niet van toepassing zullen
zijn. Dat kan langs de rou-
te van een rijkswet (let wel:
geen consensus rijkswet)

pertinent niet. ,,Dit is geen
dreiging richting parle-
ment, maar een realiteit”,
betoogde Asjes in de Sta-
ten en meldde dat de vol-
tallige ministerraad ermee
heeft ingestemd.

Op het moment dat As-
jes zijn antwoord in twee-
de termijn afrondde, zag
het er al niet naar uit dat
zijn kabinet kon rekenen

op een parlementaire
meerderheid. Vooral om-
dat zijn eigen fractie van
Pueblo Soberano had aan-
gekondigd tegen te zijn,
overigens met de weten-
schap dat er dan een rijks-
wet over zich wordt afge-
roepen. Zo gaf PS-Staten-
lid Sherwin Leonora reeds
vooraf aan. De PS-fractie
bestaat verder uit Melvin

Cijntje, Elmer Wilsoe, Jai-
me Cordoba en Wini Ra-
veneau. Een poging van
Asjes om aan te geven dat
de partij MFK van Gerrit
Schotte niet consistent is,
maar zwalkt, haalde niet
veel uit. De premier stelde
dat MFK nu tegen is maar
in juli 2012 toen het kabi-
net Schotte de regering
vormde nog vóór was (het
Statenlid Wilsoe was toen
overigens minister).
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Mijnmaatschappij decor voor scifi-film

De Mijnmaatschappij vormde afgelopen week het decor van een apocalyptische filmscène. Filmmaker Alaric
Alexander Smeets en regisseur Rick Perry filmden hier de trailer van de sciencefictionfilm ‘The Coast’. Naast de
Tafelberg maakten zij gebruik van de locaties Caracasbaai, Hòfi Pastor, Fuik en Sint Joris. De filmmakers willen
voor het einde van het jaar budget verzamelen voor het schieten van de echte film. De smaakmaker wordt naar ver-
wachting voor het einde van het jaar aan het publiek getoond. FOTO ALARIC ALEXANDER SMEETS

Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - Jewel Invest-
ment and Management
Group (Jewel) heeft de
rechtszaak gewonnen met
betrekking tot de bouwver-
gunning van een apparte-
mentencomplex in Pieter-
maai. Eigenaren van om-
liggende kantoren en een
omwonenden eisten dat
de bouwvergunning voor
het terrein naast nummer
28 vernietigd zou worden.

Zij werden door de rechter
in het ongelijk gesteld.
Wilfred Hendriksen, ma-
naging director van Jewel,
laat weten blij met het von-
nis te zijn.  Hendriksen:
,,Uiteraard. We hadden
ook niet anders verwacht
dan dat het recht zou zege-
vieren. Het verwijt dat er
op een historisch open
plek, een parkje, gebouwd

zou zijn is fantasie. Dat
zou betekenen dat op alle
plekken in de binnenstad
waar een pand ingestort of
gesloopt is, nooit meer ge-
bouwd zou mogen wor-
den.” Hij vervolgt: ,,De
overheid had zelfs de na-
drukkelijke wens om hier
weer tot bebouwing over
te gaan, zoals normaal is
in de binnenstad. Als ie-

mand geen buren naast
zich wenst, kan diegene
beter op Banda Abou gaan
wonen en niet in de
binnenstad.”  Hendriksen
juicht de verdere ontwik-
keling van Pietermaai van
harte toe: ,,Of men het ge-
bouw mooi vindt of niet,
dat is een kwestie van
smaak. Daar gaat de rech-
ter niet over, die laat de be-

oordeling hiervan geluk-
kig over aan objectieve
specialisten op dit gebied.
Het getuigt niet van veel
verstand om halverwege
een project commentaar te
geven zonder dat men in-
formeert naar de uiteinde-
lijke plannen. De bouw en
de ontwikkeling van Pie-
termaai is nog niet klaar.”

Jewel blij met vonnis Pietermaai

Voltallige PS-fractie steunt pleidooi PS-premier Asjes niet

Sanctiewet verworpen

Complex Pietermaai 
mag blijven
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