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Ex-premiers NA bezorgd
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Oud-
premiers van de voor-
malige Nederlandse
Antillen hebben in
een brief aan de
Koninkrijksregering
hun zorgen geuit over
de houding van Ne-
derland binnen de
Rijksministerraad
(RMR). 

Zij zijn bezorgd over de
manier waarop Nederland
haar zin doordrijft bij het
geven van aanwijzingen in
de RMR. Hierbij gaat het
niet alleen om de laatste
aanwijzing aan de gouver-
neur van Sint Maarten,
maar ook om de aanwij-
zing die de gouverneur
van Aruba in juli dit jaar
ontving. Hoeveel voorma-
lig minister-presidenten
de brief hebben onderte-
kend is niet duidelijk. In
elk geval zijn Maria Libe-
ria-Peters, Emily de Jongh-
Elhage en Suzy Camelia-
Römer betrokken bij het
opstellen van de brief.
Voormalig premier Etien-
ne Ys was gisteravond niet
bereikbaar voor commen-
taar.

De Jongh-Elhage en 
Camelia-Römer wilden
deze krant gisteravond
niet te woord staan, Libe-

ria-Peters gaf wel een kor-
te toelichting. ,,Het gaat
niet alleen om wat er op
Sint Maarten is gebeurd,
maar ook om wat er op
Aruba plaatsvond. Als ex-
premiers hebben wij er
geen behoefte aan om ons
in te laten met de eilande-
lijke politiek. Wat wij voor
ogen hebben is het veilig
stellen van de regels, de
wetten en de Staatsrege-
ling.”

Over de inhoud van de
brief wilde Liberia-Peters
niet in details treden om-
dat het naar haar oordeel
op dit moment niet ver-
standig is om dat te doen.
Ook De Jongh-Elhage gaf
aan vooralsnog geen toe-
lichting te kunnen geven.
De aanwijzing aan de gou-
verneur van Sint Maarten
om een team van Neder-
landse experts een grondi-
ge screening te laten uit-
voeren is bij velen in het
verkeerde keelgat gescho-
ten. Aruba betuigde eerder
al steun aan Sint Maarten,
het parlement van Cura-
çao nam zelfs een motie
aan waarin wordt verzocht
om onderzoek te doen
naar de mogelijkheid om
de rol van de gouverneur
te beperken. 

Afgelopen maandag
stuurde de Raad van Mi-
nisters van Sint Maarten

nog een brief naar de voor-
zitter van de Tweede Ka-
mer in Nederland, waarin
de ministerraad stelt geen
gehoor te zullen geven aan

de uitvoering van de aan-
wijzing. 

,,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 meer-
derheid daarin vormen,
voor de aanwijzing stem-
den.”

Het rommelt boven Curaçao

Een waar schouwspel gisteravond boven Curaçao. Onweersbuien die over zee trokken waren goed zichtbaar vanaf
verschillende delen van het eiland. Eerder op de dag regende het al flink op het eiland. De Meteo had al voorspeld
dat er in de loop van gisteravond meerdere onweersbuien over het eiland zouden trekken. Ook vandaag worden
onweersbuien verwacht. FOTO JOSÉ DE BRUIN

Gezamenlijk brief verstuurd naar Koninkrijksregering

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - E.A.M. die
een fietser dusdanig aan-
reed dat beide armen ge-
amputeerd moesten wor-
den, heeft een gevangenis-
straf van 2 jaar opgelegd
gekregen waarvan 1 jaar
voorwaardelijk met een
proeftijd van drie jaar. Ver-
der mag E.A.M. twee jaar
lang geen motorrijtuigen
besturen. 

Daarnaast moet hij de
maximale schadevergoe-
ding van 50.000 gulden
betalen. Als hij dit niet be-
taalt, moet hij alsnog 285
dagen straf uitzitten, zon-
der dat daarmee de beta-
lingsverplichting opgehe-
ven wordt. Een belangrijke

motivatie voor de rechter
om E.A.M. zo te straffen is
om een signaal af te geven
aan andere weggebrui-
kers. 

De rechter: ,,De daad
van de verdachte kan niet
zonder vergelding blijven,
ook om anderen te waar-
schuwen welke verregaan-
de consequenties het 
heeft om onverantwoord
deel te nemen aan het ver-
keer. Want niet alleen
heeft de verdachte de ver-
keersveiligheid in gevaar
gebracht, hij heeft dat ook
gedaan zonder dat hij de
wettelijk verplichte verze-
kering heeft afgesloten,

zodat hij het slachtoffer
met zijn daden dubbel
treft.” E.A.M. moet ook op-
draaien voor schade die hij
een ander slachtoffer heeft
toegebracht voor een be-
drag van 1.187 gulden. 

In het gisteren gevallen
vonnis wordt verslag ge-
daan van het gebeurde:
,,De verdachte heeft toen
het nog donker was auto
gereden, terwijl hij geen
rijbewijs heeft, hij heeft de
toegestane maximumsnel-
heid fors overschreden en
hij had daarvoor meerdere
flesjes bier gedronken. Hij
heeft de controle over zijn
auto verloren en heeft

twee fietsers aangereden,
die in de richting reden
van de Santa Rosaweg,
waarbij een van hen zeer
zwaar getroffen is. 

Door het ongeval, waar-
aan de verdachte grove
schuld heeft, is het slacht-
offer M.R. P. beide (on-
der)armen kwijtgeraakt.
De gevolgen van het onge-
val zijn voor het slachtof-
fer onomkeerbaar, hij is
voor het leven getekend en
voor het leven hulpbehoe-
vend, invalide.” 

E.A.M. is niet eerder
veroordeeld, zo blijkt uit
het vonnis, en het is in zijn
voordeel dat hij verant-

woording heeft afgelegd
over zijn daad, dat hij spijt
heeft betuigd en dat hij
geld wil verdienen om de
schade van het slachtoffer
te vergoeden.

Richard Pols, advocaat
van het slachtoffer rea-
geert op het vonnis door te
stellen dat zijn cliënt er li-
chamelijk heel slecht aan
toe is. ,,Ik ga er vooralsnog
vanuit en cliënt hoopt heel
sterk dat de veroorzaker
ook de daad bij het woord
voegt en een betalingsre-
geling aangaat. Psychisch
is deze uitspraak in ieder
geval al een grote overwin-
ning, in die zin dat cliënt
bij het gerecht gehoor ge-
vonden heeft voor het leed
dat hem is aangedaan.”

Maximale straf voor fietsongeval


