
Door René Zwart
Den Haag - Het VVD/
PvdA-kabinet Rutte wil
een deel van de inwoners
van Bonaire, Sint Eustati-
us en Saba het stemrecht
bij de Eilandsraadsverkie-
zingen afpakken. Vandaag
verdedigt minister Ronald
Plasterk (PvdA) van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties in de
plenaire zaal van de Twee-

de Kamer zijn voorstel om
de Kieswet voor Caribisch
Nederland en de zogehe-
ten WolBES-wet te wijzi-
gen. De aanpassing lijkt
op het eerste gezicht goed
nieuws voor niet-Neder-
landers want daarmee
komt er een wettelijke
grondslag dat zij zowel ac-

tief als passief aan de ei-
landelijke verkiezingen
kunnen deelnemen. Wie
het dossier echter nauw-
keurig bestudeert, ontdekt
een addertje onder het
gras in de vorm van een
clausule dat dit recht auto-
matisch - dus zonder tus-
senkomst van het parle-

ment - komt te vervallen
zodra de samenstelling
van de eilandsraden gaat
meewegen bij de verkie-
zing van de Eerste Kamer.
Dat betekent dat, als het
aan het kabinet Rutte ligt,
niet-Nederlanders in Cari-
bisch Nederland vanaf
2019 buitenspel komen te

staan bij lokale verkiezin-
gen, dit in tegenstelling tot
vreemdelingen in Euro-
pees Nederland van wie
het stemrecht bij gemeen-
teraadsverkiezingen niet
ter discussie staat. Kern
van het probleem is dat
(heel) politiek Den Haag
niet wil dat anderen dan

Nederlanders invloed krij-
gen op de samenstelling
van de Eerste Kamer waar-
voor de uitslag van de 
provinciale verkiezingen
maatgevend is. Om die re-
den hebben vreemdelin-
gen in Europees Neder-
land geen stemrecht bij
provinciale verkiezingen.

Recht versus principe

Muur stort neer 
op 8-jarige

Woensdag 24 september 2014Jaargang 11 nr. 243 - NAf 1,50/$ 0,85 incl. OB

3 Spuiten tegen 
chikungunya 4 Uitstel overleg 

politiek leiders 7 Renovatie van
kerk Sta. Famia 12

SP-fractie pal
achter Roemer 25

‘Misbruik van wraking’
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Eldon
‘Peppie’ Sulvaran,
Anthony Eustatius en
Chester Peterson
maken misbruik van
het recht om te kun-
nen wraken, zodat de
klachten tegen de drie
niet in behandeling
worden genomen. 

Dat liet de wrakingska-
mer weten tijdens de be-
handeling van het tweede
wrakingsverzoek tegen de
voorzitter van de Raad van
Toezicht op de Advoca-
tuur (RvT), rechter Ma-
roeska Scholte.

Niet alleen met Scholte
heeft het drietal proble-
men, ook met de leden
van de wrakingskamer -
die over het tweede ver-
zoek moesten beslissen -
zijn zij het niet eens. Daar-
om hebben de advocaten
van de politieke stichting
Kòrsou Fuerte i Outón-
omo (KFO) tijdens de be-
handeling van het wra-
kingsverzoek van Scholte
nóg een wrakingsverzoek
ingediend, dit keer tegen
de leden-advocaten.

Zowel het wrakingsver-
zoek tegen Scholte als het
verzoek om de leden van
de wrakingskamer op te
schonen is niet-ontvanke-
lijk verklaard. Want niet
alleen heeft Sulvaran het
verzoek tot wraking van de
leden niet spoedig genoeg
ingediend, ook ziet de wra-
kingskamer de tijd die het
kost om een nieuwe wra-
kingskamer in te stellen
als ‘te kostbaar’.

,,Zoals Sulvaran c.s. zelf
hebben aangegeven, is het

waarschijnlijk niet moge-
lijk advocaat-leden van de
Raad van Toezicht te vin-
den die niet op de ge-
noemde goed bezochte
vergadering aanwezig wa-
ren en die dus niet door
Sulvaran c.s. op die grond
gewraakt zullen worden.
De wrakingskamer onder-
schrijft die observatie me-
de gelet op de moeite die
het heeft gekost om de

onderhavige wrakingska-
mer, waarvan de plaatsver-
vangend voorzitter voor de
zitting uit Aruba is overge-
komen, bijeen te krijgen.
Dat zou meebrengen dat
opnieuw een tijdrovend
proces van aanzoeken en
doen benoemen van mo-
gelijke onvindbare advo-
caat-leden, misschien en-
kel voor deze zaak, nodig
is.” 

En: ,,Gegeven de om-
standigheid dat de
(oudste) oorspronkelijke
klacht van de scheidende
deken in de hoofdzaak da-
teert van 13 januari 2014,
terwijl de daadwerkelijke
behandeling van de klacht
nog moet aanvangen en
daartoe opnieuw moet
worden ingeroosterd, acht
de wrakingskamer een
dergelijke vertraging, in

het licht van het belang
van de klacht binnen rede-
lijke termijn te behande-
len, onaanvaardbaar.”

De wrakingskamer
heeft het wrakingsverzoek
tegen Scholte niet-ontvan-
kelijk verklaard omdat
Sulvaran geen feiten ten
grondslag heeft gelegd die
zich hebben voorgedaan
na 20 mei 2014, de behan-
deling van het eerste wra-

kingsverzoek. Het is vol-
gens de kamer eveneens
niet duidelijk geworden
dat de drie advocaten ach-
ter andere zaken zijn ge-
komen, die niet ten tijde
van de behandeling van
het eerste wrakingsver-
zoek bekend waren. Op
grond hiervan verklaart de
wrakingskamer het ver-
zoek tot wraking niet-ont-
vankelijk en wordt het ver-
zoek niet inhoudelijk be-
handeld. Ook blijft Scholte
de voorzitter van de RvT
en behandelt zij als voor-
zitter de klachten tegen
het drietal.

De zaak vindt zijn oor-
sprong in januari toen de
toenmalige deken van de
Orde van Advocaten van
Curaçao een klacht indien-
de tegen Sulvaran. Daarna
volgden ook klachten van
drie andere advocaten en
een burger. Nadat Sulva-
ran, en zijn kantoorgeno-
ten en medebestuursleden
van Kòrsou Fuerte i Ou-
tónomo (KFO) Peterson
en Eustatius, hun verweer-
schrift hadden ingediend
zouden de klachten in eer-
ste instantie op 7 mei in-
houdelijk worden behan-
deld door de RvT. De RvT
bestaat uit een (tucht)rech-
ter - die tevens voorzitter is
- en twee advocaten als le-
den van de RvT.

Het drietal Sulvaran,
Peterson, Eustatius be-
sloot echter de rechter te
wraken. Hun argumenten
om voorzitter Scholte van
de RvT te wraken waren
niet voldoende, waarop de
wrakingskamer het wra-
kingsverzoek afwees.
Daarna, op 17 juni, werd
een tweede wrakingsver-
zoek ingediend.

Stemrecht op BES ingeperkt

KFO-advocaten niet-ontvankelijk verklaard in tweede wrakingsverzoek

Wateroverlast na flinke stortbui

De flinke stortbui na dagen van zinderende hitte heeft wateroverlast veroorzaakt bij onder andere de Snipweg, Cas
Coraweg, Warawaraweg en de Schout bij Nacht Doormanweg. De regenbui werd veroorzaakt door een ‘tropical
wave’ afkomstig uit Venezuela. Volgens Tyron Figueroa van de Meteo was de stortbui normaal voor deze tijd van
het jaar. Op Hato werd binnen een uur tijd een regenval van 4,3 mm gemeten. Op de foto is te zien hoe een deel
van Saliña er na de stortbui uitzag. FOTO RICARDO VAN RHEMEN
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