
De motie van MFK - waarmee de
rol van de gouverneur bij aan-
stelling van ministers wordt 
geëlimineerd - werd op het laat-
ste moment ingediend, toen de

vergadering al in volle gang was.
De motie wordt door Alex Rosa-
ria als een vorm van ‘Reforma’
gezien; de gouverneur kan niet
ingrijpen daar waar het politieke
aangelegenheden betreft en uit-
sluitend de Staten kunnen bepa-

len wie op Curaçao minister
wordt of kan blijven. 

Oud-premier Schotte liet
gisteren weten dat ‘we vandaag
te maken hebben met feiten die
in 2012 al op Curaçao zijn be-
gonnen’. Hiermee verwijst het
Statenlid naar twee jaar geleden
toen het kabinet was gevallen
omdat twee Statenleden hun
steun aan de regering hadden
ingetrokken. De gouverneur te-
kende het landsbesluit. ,,Van-
daag hebben we te maken met
feiten die in 2012 op Curaçao
zijn begonnen en vandaag zitten
in deze zaal ook mensen die
toen blij waren met deze ontwik-
kelingen. De autonomie en de
democratie van het land worden
gewoon aan de kant geschoven.
Het gaat hier niet om Sint Maar-
ten. Vandaag is het Sint Maarten
en morgen is het Curaçao. We
moeten nu de grens trekken”, al-
dus Schotte. 

Zita Jesus-Leito, fractievoor-
zitter van PAR, waarschuwde
voor het nemen van overhaaste
beslissingen. ,,De relatie binnen
het Koninkrijk is belangrijk. Wij
hebben de verantwoordelijkheid
het voorbeeld te geven hoe wij
met dit punt omgaan. Ik heb in
het verleden gezien dat ons war-
me bloed ons heeft gehinderd te
realiseren wat het volk wil. Wat
we de laatste tijd zien, zowel op
de eilanden als in de Tweede Ka-
mer, zijn mensen met een heet
hoofd die het oorlogspad kiezen
in plaats van een goede relatie.
We moeten niet in die val te-
rechtkomen.”
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‘Asjes wil
verdrag niet
tekenen’
Schotte: Dominicaanse Republiek 
kan alternatief zijn voor Venezuela
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Fractieleider Gerrit Schotte van oppositie-
partij MFK heeft de indruk dat premier Ivar Asjes (PS)
een verdrag voor samenwerking met de Dominicaanse
Republiek niet wil tekenen.

Dat staat in een brief van
Schotte aan de minister-presi-
dent. In de brief schrijft Schotte
dat de informatie die hij heeft af-
komstig is van serieuze bronnen
die zich in ieder geval niet op
Curaçao bevinden.

De oppositieleider stelt dat er
problemen zijn om het verdrag
voor samenwerking te tekenen
met de eilanden die vroeger deel
uitmaakten van de Nederlandse
Antillen. De regering van de Do-
minicaanse Republiek zou dit
verdrag al kunnen tekenen. ,,Is
het waar dat de Curaçaose rege-
ring door middel van uw per-
soon, het tekenen van dit ver-
drag bemoeilijkt? Is het waar dat
er tactieken worden gebruikt
waarbij verschillende versies
continu veranderd worden om
zo het proces te kunnen vertra-
gen?”

De MFK-leider vraagt zich af
of de premier met deze houding

goede betrekkingen met het bui-
tenland denkt te onderhouden.
Ook werpt Schotte de vraag op of
de Dominicaanse Republiek niet
een alternatief is, nu er proble-
men zijn om vanuit Venezuela
groente en fruit te krijgen. In-
dien het verdrag niet wordt gete-
kend, worden lokale zakenlie-
den volgens de MFK-politicus
benadeeld omdat ze geen ge-
bruik kunnen maken van de
samenwerkingsovereenkomst.

Asjes’ houding is niet in het
belang van het land, aldus de
parlementariër. ,,Door het ver-
drag niet te tekenen, worden de
mogelijkheden voor Curaçao be-
perkt om verder te groeien. Uw
persoon heeft een complete cha-
os op Curaçao geschapen en nu
verhindert u dat ons land verder
vooruit kan gaan zodat wij kwali-
teitsproducten tegen een rede-
lijke prijs voor de consumptie
van ons volk kunnen krijgen.”

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Steering Commit-
tee Curaçao viert dit jaar het 40-
jarig bestaan met verschillende
activiteiten. 

De organisatie organiseerde
afgelopen vrijdag een wande-
ling in dit kader en een heilige
mis op zondag. Vorige week
werd in het World Trade Center
een driedaagse conferentie
georganiseerd met het gezin 

als hoofdonderwerp. Tijdens 
de conferentie gaf dokter De
Raad een lezing over de dis-
balans tussen seksen en per-

spectieven voor verbetering.
Ook was er een plenaire sessie
waarna deelnemers op pad
gingen om een bezoek te 
brengen aan het holistisch cen-
trum van Seda, Fundashon 
Nos Tei pa Otro en Kas Bruder
Pius. 

De conferentie werd met een
persconferentie afgesloten
waarbij de resolutie van de drie
dagen werd voorgelezen. 

Motie MFK op laatste moment
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