
,,Als we terugkeren naar de
tijd van het die kampen, zou dat
bijzonder slecht zijn voor Cura-
çao”, zo zei de premier. De
toekomst moet in het teken 
van vrede en rust staan, aldus
Asjes. ,,Wij staan aan de voor-
avond van een positieve ontwik-
keling die tot meer welzijn moet
leiden. De verdeling tussen het
ja- en nee-kamp draagt daar niet
toe bij.”

Met zijn oproep leek de pre-
mier aan te sluiten bij een eerde-
re verklaring van politiek leider
Alex Rosaria van regeringspartij
PAIS. Rosaria verklaarde dat het
land over de barrières van het ja-
en nee-kamp heen moest stap-
pen. 

Tijdens de persconferentie
herhaalde de premier dat de Cu-
raçaose leden van de evaluatie-
commissie van de consensus-
rijkswetten niet door het kabinet
zijn benoemd. Aan die benoe-
ming gaat een instellingsbesluit
vooraf, zo legde de premier uit.
Dat besluit zou dan door de pre-
mier getekend moeten worden.
,,Maar ik heb niets onderte-
kend”, zo sprak de minister-pre-
sident. Toen er in juli in de Mi-
nisterraad gestemd moest wor-
den over de samenstelling van
de commissie, waren en vier
stemmen voor en vier tegen, zo
legde de premier uit. Hij ver-
klaarde ook geen commentaar te
willen leveren op de namen van
de kandidaten die namens Cura-
çao in de commissie zitting heb-

ben, Suzy Römer en Fred Wiel.
Volgens de premier is het be-
langrijk dat de leden onpartijdig
zijn en niet aan het ja- of nee-
kamp verbonden waren. De mi-
nister-president verklaarde ook
erop te vertrouwen dat er genoeg
capabele mensen zijn die in de
commissie zitting kunnen ne-
men.

Prominente politici als Elmer
‘Kadè’ Wilsoe en Melvin ‘Mac’
Cijntje van de PS-fractie uitten
eerder hun kritiek op het voor-
zitterschap van Raymond Begi-
na en het lidmaatschap van Suzy
Romer van de commissie die de
consensuswetten gaan evalue-
ren.

Asjes stelde dat de politiek lei-
ders de komende tijd de kwestie
van de Curaçaose leden van de
evaluatiecommissie zullen be-
spreken. De regering wacht dat
overleg af.

Een van de twee voorzitters
van de evaluatiecommissie, Ray-
mond Begina, is door de Justi-
tieministers van de partners in
het Koninkrijk gekozen. De pre-
mier ging niet in op de vraag wat
er geconcludeerd moet worden
uit het feit dat minister van Justi-
tie Nelson Navarro van coalitie-
partner PAIS instemde met de
kandidatuur van Begina, terwijl
diens standpunt over de consen-
suswetten haaks staat op de visie
van PS. Pueblo Soberano is na-
melijk tegen de consensuswet-
ten, en van Begina is bekend dat
hij een voorstander ervan is.
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Curaçao

Advertentie

Life
is COLOR

Living Life at Coral Estate

Coral Estate
one of the most 

exclusive resorts 
on Curaçao

VISIT WWW.CORALESTATESALES.COM FOR OUR SALES LISTINGS

Coral Estate, Rif St.Marie

CAREFREE 
PROPERTY,
       Excellent 
   SERVICES

DELICIOUS 
FOOD at famous 
Beachbar & Restaurant 

KARAKTER

SPA & 
WELLNESS, 
   beach and pool 
 WITH SERVICE

   SPECTACULAR 
views on
    CARIBBEAN 
              SEA

    High class 
BEACH & 
 RESORT   
        facilities

 Seaview Studios
 Family Homes

o o

 Private beach villas

Saturday 20 & 

Sunday 21 september
WALK-IN WEEKEND 

at Coral Estate 

12h - 17h FREE ENTRANCE

DRINKS & SNACKS - TOUR OVER CORAL ESTATE  

NORTH SEA JAZZ COCKTAIL AT KARAKTER  

OPEN HOUSE AT VILLAS

Advertentie

Restaurant Seasons 

Now open at Acoya Resort

Reserveren aanbevolen! Cel: 5669732

open 7 days a week for:
Breakfast, lunch and dinner.

Special menu 3 course Naf 49.50 pp. incl.
and friday Happy Hour 18.00 - 19.00 hours 

with delicious snacks on the house!!

Asjes: Geen
terugkeer
ja/nee-kamp
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Ivar Asjes (PS) heeft tijdens de
wekelijkse persconferentie een oproep gedaan om niet
terug te vallen in de tijd van het ja- en nee-kamp. 

Mondi in de brand

Ter hoogte van het oude Bureau Rijbewijzen aan de Seru Loraweg stond gisteren korte tijd de mondi in
brand. Om 15.30 uur kreeg de politie melding binnen van een brand met ‘gevaar op uitbreiding’. Als
gevolg van de brand waren er in de wijde omgeving rookpluimen te zien. FOTO ASTRID ABERSON-KWANTEN

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Naar nu blijkt heeft het Col-
lege financieel toezicht (Cft) deze week
nog een brief gestuurd naar de Staten-
voorzitter waarin het ongenoegen uitge-
sproken wordt over het lekken van infor-
matie uit een besloten overleg. 

In de brief van voorzitter Age Bakker
staat: ,,Op 4 september jongstleden heeft
het Cft een besloten overleg gevoerd met

de financiële commissie van de Staten
van Curaçao. Besloten overleggen zijn be-
langrijk omdat zij voor het Cft en voor de
Staten de mogelijkheid bieden inhoude-
lijk van gedachten te wisselen buiten de
politieke actualiteit om. De Staten kun-
nen de uitkomst van deze overleggen ge-

bruiken bij het invulling geven aan hun
controlerende taken. Het Cft betreurt het,
dat ondanks het besloten karakter van dit
overleg, er toch mededelingen over zijn
gedaan in de media en naar verluidt op-
names naar buiten zijn gebracht. Trans-
parantie en openheid zijn voor het Cft be-

langrijke kernwaarden. Echter, als afge-
sproken is dat vertrouwelijkheid wordt
betracht, dan vindt het College dat het er
van uit mag gaan dat deze afspraak wordt
nageleefd. Ik weet dat deze waarden ook
voor u van het grootste belang zijn, en ik
heb er dan ook het volste vertrouwen in
dat u erop zult toezien dat toekomstig
overleg met de Staten in alle vertrouwe-
lijkheid gevoerd zal kunnen worden.” 

Cft uit ongenoegen over lek 


