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Curaçao

Na Ipko tevreden naar huis
Interparlementair
Koninkrijksoverleg
was constructief en
resultaatgericht
Van onze correspondent

Den Haag - Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) dat deze week in
Den Haag is gehouden, is
gistermiddag in jubelstemming afgesloten met de
ondertekening door de
delegatieleiders van een
vijf pagina’s tellende
afsprakenlijst.
Niet eerder in de geschiedenis
van de parlementaire ontmoetingen is er ten aanzien van een
zwaarwegende kwestie zo’n concrete doorbraak bewerkstelligd
als deze week voor de schuldenproblematiek van studenten.
Het akkoord om de voorwaarden voor het aangaan en aflossen van studieleningen van
Caribische studenten gelijk te
trekken met die van Europees
Nederlandse studenten kan als
een gezamenlijk succes worden
gevierd.

Niet eerder in de geschiedenis van de parlementaire ontmoetingen is er ten aanzien van een zwaarwegende kwestie zo’n concrete doorbraak bewerkstelligd als deze week voor de schuldenproblematiek van
studenten.
Ook op terreinen als economische kansen, gezondheidszorg,
energie en jeugd en jongeren leverden vier dagen van beraadslagingen concrete afspraken op.
Zelfs bij ‘gevoelige’ onderwerpen als integriteit van bestuur,
racisme en intolerantie slaagden
de delegaties er in om een gezamenlijke route uit te stippelen.

Bij de afsluitende persconferentie waren er gistermiddag
dan ook alleen maar blije gezichten te zien. ,,Wij hebben elkaar
weer beter leren kennen en
daardoor ook meer vertrouwen
in elkaar gekregen. Er wordt op
de bal gespeeld en niet meer
op de man”, aldus Jeroen
Recourt (PvdA) die door de Sta-

tenvoorzitters werd gecomplimenteerd voor de wijze waarop
hij het overleg heeft voorgezeten.
Statenvoorzitter Mike Franco
(PAIS): ,,In plaats van telkens
terugkomen op onderwerpen
zonder dat het tot iets leidt, hebben wij dit keer heel grote stappen gezet. Wij hebben meer af-

spraken kunnen maken dan we
tot nu toe gewend waren.”
Aruba’s Statenvoorzitter Marisol Wever-Croes (AVP) was
vooral tevreden over de aandacht
voor jeugd en jongeren: ,,Dat
liep als een rode draad door het
Ipko. En het is niet alleen bij
aandacht gebleven, we hebben
concrete acties afgesproken.
Vroeger was er veel discussie bij
de overleggen, nu ligt de focus
op samenwerking en vooruitgang.” Roy Marlin (DP) namens
Sint Maarten: ,,Het is naar wens
verlopen. Wij keren terug met
concrete actieplannen die van
belang zijn voor onze bevolkingen en ons Koninkrijk.”
Leider Elmer Wilsoe (Pueblo
Soberano) van de Curaçaose delegatie prees zijn collega’s: ,,Wij
zijn met zeven fracties, maar wij
hebben vooraf met elkaar afgesproken als één delegatie op te
treden en dat is goed gelukt. Natuurlijk is er af en toe iemand
die de behoefte heeft iets te zeggen. Dat moet kunnen”, aldus
Wilsoe doelend op het delegatielid Amérigo Thodé (MFK) die bij
het debat over integriteit op de
partijpolitieke solotoer ging.
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Geleid door eerdere uitspraak
Vervolg van pagina 1
corallo

Atlantis heeft casino’s in de Dominicaanse Republiek: Atlantis
World Casino, Mirage Casino en Paradise Plaza Casino. Op Sint
Maarten: Atlantis World Casino, Beach Plaza Casino en Paradise
Plaza Casino. En op Curaçao: Paradise Plaza Casino.

De rechter geeft toe dat hij zich
in kort geding (eigenlijk) moet
laten leiden door de eerdere uitspraak in de bodemzaak. En de
rechter onderkent dat RBC de
vrijheid moet hebben om een
bankrelatie op te zeggen, zeker
als deze reputatierisico’s voor de
bank meebrengen - hoewel de
rechter zegt dat daarvan ‘nu niet

direct is gebleken’. Maar er zijn
nieuwe feiten en omstandigheden, zoals dus dat niet één andere bank zaken wil doen met Corallo’s ondernemingen. En dan
weegt het belang van Atlantis bij
voortzetting van de bankrelatie
zwaarder - omdat beëindiging
definitieve gevolgen heeft voor
het casinobedrijf en de crediteuren (en ook het personeel en het
Land Sint Maarten, red.), terwijl

de (tijdelijke) voorzetting door
RBC van de bankrelatie deze gevolgen niet heeft.
Als RBC zich niet houdt aan
het vonnis geldt de verbeurte
van een dwangsom van 250.000
dollar voor elke rekening die
RBC in strijd met het vonnis
opheft en voor elke bancaire
dienst die RBC in strijd met dit
bevel opzettelijk weigert uit te
voeren.
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