
Minister Ronald Plasterk
(PvdA) slaagde er donderdag tij-
dens een debat met de Kamer-
commissie voor Koninkrijksre-
laties niet in de twijfels weg te
nemen. 

Zelf vindt hij dat er ‘concrete
vorderingen zijn geboekt’, maar
op de indringende vraag con-
crete successen te noemen
kwam hij niet verder dan een
paar weinig indrukwekkende
voorbeelden: de sociale vor-
mingsplicht op Curaçao, de in-
voering van de leerplicht op Sint
Maarten en de wijkverbetering
op Aruba.

Mooie projecten, zo vindt de
Kamer, maar in hoeverre zij de
zelfstandigheid van de landen
hebben versterkt, blijft een groot
vraagteken. 

Dat wordt wellicht duidelijker
als volgend jaar alle projecten
die via Amfo, Sona en FDA ge-
subsidieerd zijn, worden geëva-
lueerd op hun doelmatigheid en
effectiviteit.

Overigens is er wel een einde
gekomen aan de subsidie-
stroom. Vorig jaar is er nog een

laatste bedrag van 14 miljoen eu-
ro overgemaakt. 

,,Vanaf dit jaar is er geen spra-
ke meer van een vanzelfspreken-
de begrotingssteun. In die zin
zijn de landen dus nu financieel
autonoom.”

Over dat laatste wordt in de
Kamer anders gedacht. Zo zijn
de zachte leningen die Neder-
land aan Curaçao en Sint Maar-
ten verstrekt ook bedoeld om de
autonomie van deze landen te
bevorderen. André Bosman
(VVD): ,,Wat is de stip op de ho-
rizon? Wat de VVD betreft moet
volledige autonomie het doel
zijn.”

Plasterk: ,,Tijdens de Konink-
rijksconferentie begin april op
Aruba hebben wij elkaar diep in
de ogen gekeken en de vraag ge-
steld: ‘Kunnen wij het eens wor-
den over het einddoel van het
Koninkrijk?’ De conclusie is dat
de landen daar onderling anders
over denken. Als minister voor
Koninkrijksrelaties sta ik voor
het Statuut en zolang dat niet
wordt veranderd, blijf ik dat
doen.”
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Curaçao

Advertentie

Wegens 
bedrijfsbeeindiging 

te koop, Diverse goed 
onderhouden auto’s

Kia Rio/ Picanto / 
Cerato, Hyundai,

Atos/Accent, Suzuki Ignis.
Tel: 8.00 -17.00 U. 

5130518/5130568

TE KOOP

Bar te koop. 
Grootte 160m2 erfpacht 
Grond 175m2. Plaats: 

Rust en Pad 12A.
Vraagprijs: Na  . 150.000,=
Geïnteresseerd bel: 522-9432 

TE KOOP

�� �� � ���

Voor het repareren 
van uw ijskast.

Adres: Kaya Abnaci 35
Telefon: 737-8078 / 738-8073

Advertentie

‘marshe di artesania’
Dé kunstnijverheidsmarkt 

bij 

Landhuis Habaai

Ga je binnenkort reizen of 

ben je op ‘Dushi Curaçao’ op 

vakan  e en 

ben je op zoek naar 

authen  eke souvenirs en 

unieke cadeaus?

óf 

Wil je gewoon genieten, in 

een 

ar  s  eke ambiance, van een 

heerlijk lokaal hapje en 

sapje?

Kom dan naar dé 

‘marshe di artesania’
a.s. zaterdag

14 juni 2014

van

10 a.m. - 2 p.m.

Nos ta wardabu...

www.curacao-handcra  .com

Tel: 462-8896

Advertentie

Advertentie

 

VACATURE: 

RESTAURANT FLOOR MANAGER 
een echte gastheer/vrouw die het leuk vindt om onze gasten te 
verwelkomen en in de watten te leggen, een goed bedieningsteam om 
zich heen creëert en zorgt dat het restaurant er altijd op en top uitziet. 
 Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie is vereist, even als het 

spreken en lezen van Nederlands en Engels (het liefst ook Spaans)  
 Spreekt het bovenstaande je aan, dan hebben wij binnenkort 

misschien een leuke baan voor jou ! 

Info en/of sollicitaties (voorzien van foto): 

manager@de-gouverneur.com 
(zonder ervaring gelieve niet te reageren) 

 

 

Recycle centre bij Mangusa

Voor de deur van Mangusa Hypermarket is afgelopen woensdag na
een feestelijke opening een derde recycle centre in gebruik geno-
men. De plaatsing van de inzamelingscontainer is mogelijk gemaakt
door Coca-Cola Curaçao in samenwerking met milieu- en recycling-
bedrijf Green Force. FOTO GREEN FORCE

Scepsis bij Kamer
over nut subsidie
Van onze correspondent
Den Haag - De Tweede Kamer blijft sceptisch over het resultaat van de 669 miljoen
euro die Nederland sinds 2000 gestoken heeft in de ‘bevordering van de autonomie’
van Curaçao, Aruba en Sint Maarten.


