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Curaçao

Statuut geen
onderdeel
evaluatie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Den Haag - De evaluatiecommissie die zich
over de consensusrijkswetten gaat buigen, zal het
Statuut niet meenemen in de evaluatie. Dat heeft
minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, aan de
Tweede Kamer laten weten.

,,Zoals uw Kamer bekend is,
vinden er in het kader van de
evaluatie van de (uitwerking
van) de nieuwe staatkundige
structuur drie evaluaties plaats.
Het betreft de evaluatie van de
uitwerking van de nieuwe staat-
kundige structuur Caribisch
Nederland, de evaluatie van de
justitiële rijkswetten en een, nog
te starten, evaluatie als opgeno-
men in de Rijkswet financieel
toezicht. Het betrekken van het
Statuut bij die evaluaties is niet
aan de orde”, schrijft Opstelten
in een brief aan de Tweede Ka-
mer, die hij mede namens Ro-
nald Plasterk van Koninkrijksre-
laties heeft opgesteld.

Tijdens een debat van
Plasterk en de Eerste Kamer, ge-
houden op 4 juni vorig jaar,
deed Plasterk nog de toezegging
om bij het formuleren van de
opzet en de opdracht van de eva-
luatie van de nieuwe staatkundi-
ge structuur ook in te gaan op de
vraag of het Statuut daarbij aan
de orde wordt gesteld. Tijdens
de Koninkrijksconferentie dit
jaar heeft Curaçao ook knelpun-
ten ingebracht ten aanzien van
interpretatieverschillen van on-
der anderen bepalingen in het
Statuut, zoals het ontbreken van
een individueel opzegrecht ter
beëindiging van de consensus-
rijkswetten.

Eerste Kamerlid Thom de
Graaf (D66) kaartte op 4 juni vo-
rig jaar al aan blij te zijn met de
toezeggingen die Plasterk heeft
gedaan over de evaluatie inclu-
sief de mogelijke evaluatie van
het Statuut. ,,Mij gaat het erom
dat de minister, als hij zo’n com-
missie instelt en een opdracht
formuleert, daarin ook opneemt
te willen bezien of er een reden
is om het Statuut eventueel aan
te passen, gegeven de uit te voe-
ren evaluatie. Net als ik heeft
ook de heer Van Kappen (VVD,
red.) de minister eraan herin-
nerd dat het Statuut op onderde-
len in zekere zin obsoleet (over-
bodig, red.) is geworden.”
Plasterk gaf tijdens het debat
aan: ,,Ik ben het met de heer De
Graaf eens dat het Statuut al
heel lang meegaat en daardoor
wellicht zijn actualiteitswaarde
verliest.”

Opstelten zegt nu: ,,Indien uit
een van de bovengenoemde eva-

luaties of uit het geheel van de
bevindingen in samenhang
blijkt dat er knelpunten worden
geconstateerd die zijn terug te
voeren op de werking van het
Statuut binnen de nieuwe staat-
kundige structuur, dan kan als-
dan bezien worden of en zo ja
welke consequenties daaruit ge-
trokken kunnen worden ten
aanzien van het Statuut.”

Bij de staatkundige hervor-
mingen van 2010 is er afgespro-
ken dat de rijkswetten na een pe-
riode van vijf jaar geëvalueerd
zouden worden. In oktober 2015
moet het eindrapport van de
commissie zijn afgerond. De
commissie streeft ernaar om alle
betrokken partijen te raadple-
gen. 

Advertentie

We’re very pleased to announce the promotion of Farouk de Windt, Michell Reyes and Mark 
Oosterhof to Senior Manager, Terrence Melendez to Manager, Aishel Báez Lara to Assistant 
Manager and Suzy Every-Ilario to Senior Tax Assistant at PwC Curaçao. They all bring a wealth 
of experience to their new roles.

Farouk, Michell, Mark, Terrence, Aishel and Suzy, we’re very proud to have you on our team!
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Gesteggel over Curaçaos lid houdt aan
Er is nog altijd gesteggel over
het lid dat namens Curaçao
aan de evaluatiecommissie 
zal deelnemen, Suzy Camelia-
Römer. Voorstanders van
haar benoeming zijn coalitie-
partijen PAIS en PNP, 
omdat Camelia-Römer gede-
gen kennis van de materie
heeft. Tegenstanders zijn
onder meer onafhankelijk
Statenlid Glenn Sulvaran en
PS, omdat Camelia-Römer
bevooroordeeld zou zijn om-
dat zij betrokken was bij de

totstandkoming van de con-
sensusrijkswetten. De Raad
van Ministers moet komende
woensdag helderheid ver-
schaffen.

Voor Sint Maarten neemt
Bob Wit zitting, namens
Aruba Milliard, Nederland
wordt door Stan Dessens
vertegenwoordigd. Raymond
Begina en Harm Brouwer
zijn door de Rijksminister-
raad goed bevonden om als
voorzitters op te treden van de
commissie. Het werk van de

commissie is niet gericht op
de vraag of de wetten wel of
niet gehandhaafd moeten
worden. Wel zal de commis-
sie op grond van de inventari-
satie aanbevelingen doen. De
commissie gaat, nu dan tijde-
lijk nog zonder Curaçaose
deelname, verder met de
werkzaamheden nu de eerste
deadline al op 1 december van
dit jaar is. Voor die tijd moet
er een onderzoeksopzet voor
de evaluatie naar de ministers
worden verzonden.

Cap lanceert app
Curaçao Airport
Partners (CAP)
heeft een appli-
catie gelanceerd
voor smartpho-
nes. Via de app
kunnen gebrui-
kers op de hoog-
te worden
gehouden van
aankomst- en
vertrektijden van
vliegtuigen op
Hato. De app
kan gedownload
worden op de
website van
CAP. 
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