
De bewindsman heeft de be-
antwoording van schriftelijke
vragen van het Tweede Kamerlid
André Bosman (VVD) aangegre-
pen om de kritiek van een onaf-
hankelijk en gezaghebbend in-
stituut als de Raad van Advies
aan te vechten. Het college, on-
der voorzitterschap van oud-
gouverneur Frits Goedgedrag
van Curaçao, concludeerde dat
Den Haag gouverneur Fredis
Refunjol van Aruba nooit had

mogen verbieden de begroting
2014 te tekenen en dat deze de
instructie naast zich neer had
moeten leggen.

Na de publicatie van dat ad-
vies weigerde Plasterk een reac-
tie te geven op dat harde oordeel.
Gisteren deed hij dat alsnog in
een brief aan de Kamer. De mi-
nister betoogt dat de aanwijzing
geen betrekking heeft op de rol
van de gouverneur als Landsor-
gaan, maar als vertegenwoordi-
ger van de Koninkrijksregering.

Hoewel deze uitleg meteen al
na het afkondigen van de aan-
wijzing door diverse staatsrecht-
geleerden onderuit werd ge-
haald vanwege de strijdigheid
met het Statuut en het Regle-
ment voor de Gouverneur, blijft
Plasterk aan zijn lezing vasthou-
den: ,,Het Koninklijk Besluit is
rechtmatig. Van een inbreuk op
de autonomie is derhalve geen
sprake.” Aanleiding voor zijn
brief waren Kamervragen over
het feit dat de Staatsraden Ro-
bert Vornis, Mito Croes en Frits
Goedgedrag publiekelijk afstand
hebben genomen van de Neder-
landse interventie. Vornis deed
dat in een tweet: ,,Arme premier
Eman. Gelijk hebben maar het
toch niet (kunnen) krijgen in het
vermaledijde Koninkrijk.” Croes
publiceerde een doorwrochte
analyse waarin hij de aanwijzing
artikel voor artikel fileerde. En
Goedgedrag zette zijn handteke-

ning onder de conclusies van de
Raad van Advies. Bosman wilde
van Plasterk horen of hij de uit-
spraken van de drie Staatsraden
net als hijzelf ‘zeer ongepast’
vindt, maar de minister omzeilt -
naar ‘goed’ Haags gebruik - de
vraag: ,,Ik wijs erop dat de
Staatsraad voor Aruba (Croes,
red.) zijn uitspraken gedaan
heeft voordat hij lid van de Raad
van State was. Verder heeft de
voorzitter van de Raad van Ad-
vies van Aruba (Goedgedrag,
red.) geen individuele mening
geuit.”

De bewindsman voegt eraan
toe dat de leden van de Raad van
State ‘uiteraard de verantwoor-
delijkheid hebben prudent om
te gaan met het uiten van me-
ningen en daarbij oog te hebben
voor de positie van de raad’.
,,Desgewenst kunnen en zullen
zij hierop worden aangesproken
door de voorzitter. Op (eventue-
le) individuele uitspraken van
een Staatsraad in de media rea-
geer ik niet.”

Plasterk is het niet eens met
Bosman dat het door het bekend
worden van de standpunten van
de drie bij voorbaat vast staat dat
de Raad van State niet in staat is
onafhankelijk te adviseren over
de aanwijzing. ,,De adviezen
worden zodanig vastgesteld dat
persoonlijke opvattingen, die
niet algemeen gedeeld worden,
ondergeschikt zijn.”
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Advertentie

PROEF van wat de wereld te bieden heeft 
aan heerlijke WIJNEN en GERECHTEN!
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Na het grote succes van de twee voorgaande edities organiseren Landhuis 
Brakkeput Mei Mei en Licores Maduro op zaterdag 8 november de 3e editie 

van “Corks & Forks”. Een festijn voor fi jnproevers en liefhebbers van een 
goed glas wijn met daarbij passende hapjes. Dit alles in een omlijsting 

van muzikale optredens en tentoongestelde kunst.

Wandel op de terrassen en in de tropische tuin langs diverse 
landenstands waar heerlijke wijnen en typische nationale 

gerechtjes geproefd kunnen worden. Een culinaire 
belevenis waar ieders smaak aan bod komt!

Fine Wine & Food Event

Zaterdag 
8 nov. 2014
Tijd: 19.00 – 01.00 uur

Locatie: Landhuis 
Brakkeput Mei Mei

Prijs:  Nafl. 50,- (incl.
Nafl. 25,- aan munten) 
of 2.250 Fun Miles 

Kaarten te koop bij: 
 24 ur it de Muur
 lbert Heijn 
 Fun Miles kantoor 
 Kantoor migoe krant
 Licores Maduro
 Mensing s Caminada 
 an den Tweel 
Supermarket Jan Thiel

Advertentie

Restaurant Seasons 

Now open at ACOYA Resort

Open for breakfast, lunch and dinner 7 days a week

Reservations recommended tel.: 5669732

New  week menu 3 course Naf 55,00

& our new Chef’s special menu for Naf 75,00

with his best specials in Venison (wild),

fi llet of Dover sole and Grand Dessert

PARTY or HOLIDAY 

festivities ask for our optional offers.

R E S T A U R A N T

Plasterk oneens
met RvA Aruba
Minister verwerpt kritiek: aanwijzing is wel rechtmatig tot stand gekomen
Van onze correspondent
Den Haag - Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties is het hartgrondig oneens met de Raad van Advies van Aruba dat
de door de Rijksministerraad (lees: Nederland) gegeven aanwijzing geen rechtsgrond
heeft.

Consulaat trots op journaliste

Het Amerikaanse consulaat op Curaçao plaatste gisteren een foto
op zijn Facebookpagina van journaliste Kim Sambo van het
Antilliaans Dagblad. Zij is op het ogenblik in de Verenigde Staten,
waar zij deelneemt aan het Edward R. Murrow programma voor
journalisten. ,,Curaçao wordt vertegenwoordigd door de getalenteer-
de Kim Sambo.” Op de foto luistert Kim (in het groen) naar voorma-
lig hoofredacteur Richard Stengel van Time Magazine, die spreekt
over de rol van de vrije pers. FOTO AMERIKAANS CONSULAAT

Meteoriet vliegt voorbij
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een meteoriet is
gisteren in verschillende wijken
opgemerkt, terwijl deze over 
Curaçao zoefde. 

De Meteo kon het hemelver-
schijnsel niet bevestigen. Onder
andere in Blauwbaai, Brakkeput,
Koraal Partier, Julianadorp, Wel-

gelegen en Sun Valley werd de
overvliegende meteoor gezien.
Volgens de meldingen was deze
voorzien van kleuren en rook, en
had het wat weg van een vuur-
pijl. 

Het is niet ongebruikelijk in
deze periode van het jaar dat er
meteoren worden gezien. 


