
Plasterk zei de Kamer daarom te
blijven zoeken naar consensus.
,,Maar zowel op het punt van de
reikwijdte van zo'n geschillenre-
geling - wat valt eronder en 
wat niet - als de inrichting - wie
gaat er dan uiteindelijk over en
wat wordt er in zo'n regeling ge-
zegd - zijn er meningsverschil-
len.” 

Zo wil Nederland per se niet
dat de regeling betrekking krijgt
op rijkswetten. De andere lan-
den willen weer niet dat de uit-
voering van de regeling bij de
Raad van State wordt onderge-
bracht omdat die wordt gedomi-
neerd door Nederland.

Na aandringen van Hachchi
deed de bewindsman de toezeg-
ging dat hij zich zal inspannen
om voor de volgende Konink-
rijksconferentie alsnog overeen-
stemming te bewerkstelligen.
En mocht hij daarin niet slagen,
dan zal hij openheid geven over

de Nederlandse inzet bij de
onderhandelingen. Gert Jan Se-
gers (CU) vroeg nog of er in de
tussentijd geen tijdelijke oplos-
sing is om conflicten zoals met
Aruba en eerder met Sint Maar-
ten en Curaçao niet te hoog te la-
ten oplopen. Plasterk: ,,Je hebt
die geschillenregeling alleen
maar nodig wanneer er een ge-

schil is waar je niet uitkomt. Dan
luistert het nauw: wie gaat er-
over en binnen welke marges
moet hij er dan over besluiten of
adviseren? Om die reden vind ik
het niet wenselijk dat wij nu ad
hoc iets regelen, terwijl we het er
structureel niet over eens zijn
hoe dat zou moeten werken.”

De Kamer toonde zich scep-
tisch of het gaat lukken om op
korte termijn overeenstemming
te bereiken. 

De minister wilde geen garan-
tie geven: ,,Ik kan niet meer dan
mijn best doen. Strikt genomen
moet die regeling er komen
want dat staat in het Statuut.
Maar laat ik even vanuit het
Nederlands perspectief praten:
Je wilt niet belanden in een situ-
atie waarin een paar grijze, wijze
heren besluiten dat er iets moet
gebeuren en dat de rekening
daarvoor bij Nederland wordt
gedeponeerd.”
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Zoeken naar
consensus

Opkomst
Curaçao
Pride hoger
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De organisatie van
Curaçao Pride kijkt met een
goed gevoel terug op afgelopen
weekend. Er waren verschillen-
de feesten. Zo vond er een din-
nershow plaats met tien ar-
tiesten uit Miami, New York en
Barbados. Ook was er een Sea
Parade op zeilschip de Insulinde
en waren er diverse feesten in
Floris Suite Hotel, zoals de Whi-
te Party 2014 met dj Erez Ben
Ishry. 

De organisatie is blij met alle
steun en aanmoediging die ze
gekregen hebben vanuit de ge-
meenschap, diverse sponsoren
en CTB. 

De opkomst ten opzichte van
vorig jaar is verdubbeld. De or-
ganisatie ziet steeds meer men-
sen vanuit het buitenland naar
Curaçao komen speciaal voor de
Pride. De volgende Curaçao Pri-
de zal plaatsvinden van 30 sep-
tember tot en met 4 oktober vol-
gend jaar. 

Functioneren
van PNP
ter sprake
Groene partij roept ledenvergadering op om
functioneren te bespreken

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Partido Nashonal di Pueblo (PNP) verga-
dert vanavond van 19.00 tot 22.00 uur met haar leden in
het partijkantoor aan de Winston Churchillweg. Tijdens
deze vergadering wordt onder andere het politiek functi-
oneren van de partij besproken. 

Al geruime tijd doen geruch-
ten de ronde dat de groene partij
niet tevreden zou zijn over het
functioneren van hun minister
Earl Balborda, van Verkeer, Ver-
voer en Ruimtelijke Planning.
Kenneth Martis, vicevoorzitter
van PNP, laat in een gesprek
met deze krant weten dat deze
geruchten niet op waarheid be-
rusten. 

In een uitleg verklaart hij dat
er rekening moet worden ge-
houden met het feit dat de groe-
ne partij een lange regeerge-
schiedenis heeft. 

,,In de partij zitten verschil-
lende oud-leden van de Staten
en van de Eilandsraad, oud-ge-
deputeerden en ministers; veel
mensen met veel regeerervaring
en allemaal met een eigen me-
ning. Hierdoor wordt er con-
stant gediscussieerd en gedebat-
teerd met elkaar. Dit kan bij an-
dere personen of partijen die dit
niet gewend zijn misschien
overkomen als onenigheid,
maar ik kan je verzekeren dat dit
niet het geval is”, aldus Martis.
,,PNP is van huis uit een partij
waarbinnen constant discussie
wordt gevoerd en waar verschil-
lende meningen naar voren wor-
den gebracht.”

In tegenstelling tot wat de be-
richtgevingen willen doen gelo-
ven, is de PNP, volgens Martis,
tevreden over het functioneren
van Balborda, die samen met de
meeste andere ministers van het
kabinet Asjes vorig jaar in juni
de post van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning op zich
nam. 

,,In korte tijd heeft Balborda
goed werk verricht. Hij heeft
veel verschillende urgente zaken
weten te tackelen en dit gebeurt
altijd op een harmonieuze wijze
waarbij de focus steeds op het
Curaçaose volk ligt”, aldus de vi-
cevoorzitter van PNP. 

De ledenvergadering vindt
vanavond tussen 19.00 en 22.00
uur plaats in de sede van PNP
aan de Winston Churchillweg
133. 

Andere agendapunten zijn de
goedkeuring van de agenda en

notulen van de vorige vergade-
ring, deelname, benoeming van
commissarissen en bestuursle-
den van overheidsbedrijven en
stichtingen en de politieke agen-
da van 2014 tot 2016.
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