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Boycot van screening
Door Anneke Polak
Willemstad/Philips-
burg - De Raad van
Ministers van Sint
Maarten heeft beslo-
ten geen medewer-
king te verlenen aan
de screening van kan-
didaat-ministers door
deskundigen die door
Nederland zijn aange-
wezen.

Dat blijkt uit een brief
van demissionair premier
Sarah Wescot-Williams
(DP) van Sint Maarten aan
Tweede Kamervoorzitter
Anouchka van Milten-
burg. Het Antilliaans Dag-
blad heeft de brief, die
maandag 3 november is
verstuurd, in zijn bezit.
Wescot-Williams stelt in
de vijf pagina’s tellende

brief: ,,De ministerraad
heeft dan ook besloten
geen medewerking te ver-
lenen aan de uitvoering
van het Koninklijk Besluit,
en zal het besluit en alle
daaruit voortvloeiende
handelingen, in en buiten
rechte bestrijden.”

Hoewel Aruba, Curaçao
en Sint Maarten tegen de
aanwijzing stemden, be-

sloot de Rijksministerraad
gouverneur Eugene Holi-
day toch een aanwijzing te
geven, waarbij hij door
Nederland aangewezen
deskundigen een scree-
ning moet laten uitvoeren.
,,De essentie van het ver-
zet tegen de aanwijzing
aan de gouverneur is gele-
gen in het feit dat met de-
ze aanwijzing voor de zo-

veelste keer de, beweerde-
lijk door het Statuut ge-
waarborgde, autonomie
van de Caribische landen,
en in het bijzonder die van
Sint Maarten, als een in
strijd met het fundamen-
tele recht op zelfbeschik-
king te kwalificeren farce
wordt ontmaskerd”, stelt
Wescot-Williams, die de
brief heeft ondertekend
als minister-president.

,,Dat er sprake is van
een legalistische façade
moge blijken uit het feit
dat drie van de vier landen
in het Koninkrijk tegen de
instructie stemden. Het
concept-Koninklijk Besluit
kon derhalve alleen wor-
den goedgekeurd omdat
alle Nederlandse mi-
nisters in de RMR, die een
overweldigende meerder-
heid daarin vormen, voor
de aanwijzing stemden.”
Nederland schendt de be-
ginselen van behoorlijk
bestuur, zo stelt de mi-
nisterraad, maakt inbreuk
op de autonomie van Sint
Maarten en maakt mis-
bruik van zijn macht in de
Rijksministerraad door de
aanwijzing middels een
klein Koninklijk Besluit te
geven en niet via een Alge-
mene Maatregel van Rijks-
bestuur. Hiermee zou
Nederland zich onttrek-
ken aan iedere rechtmatig-

heidstoetsing, zo stelt de
Raad van Ministers van
Sint Maarten.

,,Nederland brengt de
gouverneur van Sint
Maarten in een onhoudba-
re positie door hem in zijn
hoedanigheid als Konink-
rijksorgaan aan te zetten
tot handelen in strijd met
het recht als Landsorgaan,
hetgeen tot rechtsstatelijke
en politieke spanningen
leidt die Nederland, gelet
op de met zijn stemover-
wicht gepaard gaande ver-
antwoordelijkheid in de
Rijksministerraad had
moeten voorkomen.”

Tegenover deze krant
laat luitenant Bastiaan
Bolt van het kabinet van de
gouverneur weten ‘geen
commentaar’ te zullen ge-
ven. Onduidelijk is dan
ook vooralsnog of gouver-
neur Holiday gehoor geeft
aan de aanwijzing van de
Rijksministerraad. Wes-
cot-Williams laat tegeno-
ver deze krant weten dat
de kandidaat-ministers
wel degelijk gescreend
zullen worden, maar niet
volgens de eisen van de
RMR. ,,Wij zijn van me-
ning dat onze wetten voor
zover het de screening be-
treft, voldoende zijn om de
ministers op een juiste
manier te screenen.”

‘Recht van de sterkste’

Kabinet Sint Maarten weigert medewerking aan uitvoering van aanwijzing RMR

Golden Glove 
voor Simmons

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De Cura-
çaose honkballer An-
drelton Simmons heeft
voor het tweede jaar op
rij een Golden Glove
gewonnen. In de Ame-
rikaanse Major League
is dat de belangrijkste
prijs voor veldspelers.
Simmons speelt als
korte stop bij de Atlanta
Braves. Hoewel zijn
team een slecht seizoen

had, kon Simmons zich
dit jaar toch opnieuw
bewijzen als uitstekend
veldspeler. Het was pas
het tweede volledige
seizoen van de 25-jarige
honkballer in de Major
League. Opvallend is
dat geen enkele speler
van kampioen San
Francisco Giants, de
club van de Curaçaose
slagcoach Hensley
Meulens, een Golden
Glove heeft gekregen. 

Aanhouding na dodelijke schietpartij
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad/Kralendijk -
Er is een verdachte aange-
houden voor de moord op
de 18-jarige R. Paula
gisterochtend op Bonaire.
De woordvoerder van het
Korps Politie Caribisch

Nederland kon dat giste-
ren echter bij het sluiten
van deze krant nog niet be-
vestigen. Bonaire werd
gisteren om 4.30 uur op-
geschrikt door een schiet-
incident. Behalve dat de
18-jarige Paula daarbij om
het leven kwam raakte ook

iemand gewond. TeleCu-
racao wist te melden dat
het zijn broer was die
moest worden behandeld
voor zijn verwondingen in
het ziekenhuis. Buurtbe-
woners zouden volgens
het journaal vijf schoten
hebben gehoord. De aan-

leiding voor de schietpartij
is nog onbekend. De poli-
tie doet een beroep op bur-
gers die over informatie
betreffende deze zaak be-
schikken, zich te melden
bij de politie. Dat kan via
911, 7158000, 7178000 of
tiplijn 7177251.

Twee jongeren winnen prijs FCCA

Twee Curaçaose jongeren hebben een prijs gewonnen in een wedstrijd voor scholieren van de Florida Caribbean
Cruise Association (FCCA). Kinderen tussen 6 en 16 jaar moesten een opstel schrijven over het thema waarom crui-
seschepen hun eiland bezoeken. Darimar Weert van het Juan Pablo Duarto-vsbo en Catherine Ribeiro van de
International School of Curaçao vielen in hun categorieën in de prijzen. Minister Stanley Palm van Economische
Ontwikkeling reikte op de scholen namens de FCCA de cheques uit. FOTO MEO
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