
Door Karel Frielink

D e VVD-fractie trekt haar
steun in voor het slotak-
koord over nieuwe ver-

houdingen tussen Nederland en
de Antillen. Tweede Kamerlid
Johan Remkes zei op 31 maart
dat de liberalen zich niet langer
medeverantwoordelijk voelen
voor het akkoord, omdat de
afspraak is geschrapt dat Neder-
land aanwijzingen kan geven
voor de opsporing en vervolging
van strafbare feiten op Curaçao
en Sint Maarten.”

De eerste vraag die met be-
trekking tot de door de heer
Remkes wenselijk geachte aan-
wijzingsbevoegdheid aan de
orde behoort te komen, is op
grond waarvan Curaçao - waar-
toe ik mij maar even beperk -
door Nederland rechtstatelijk de
maat genomen zou moeten
worden. Weliswaar was de
voorgestelde aanwijzingsbe-
voegdheid, die nu van de baan
is, een bevoegdheid die de mi-

nister van Justitie in zijn hoeda-
nigheid van lid van de Raad van
Ministers van het Koninkrijk
had kunnen uitoefenen, maar
in feite gaat het om de Neder-
landse minister van Justitie.
Het Land Curaçao is niet in
mindere mate een rechtsstaat
dan Nederland. Dit betekent dat
er dus andere, zwaarwegende
redenen moeten zijn om deze
aanwijzingsbevoegdheid te
rechtvaardigen. Het gaat im-
mers om een inbreuk op de
autonomie. 

Het valt echter op dat de
wens om deze aanwijzingsbe-
voegdheid in het leven te roe-
pen door de heer Remkes op
geen enkele wijze wordt onder-
bouwd of gemotiveerd, laat
staan deugdelijk. Het is ook
onterecht en niet in het belang
van de rechtsbedeling in het
nieuwe Land Curaçao, dat op
voorhand de indruk wordt ge-
wekt dat als ‘Nederlands’ erva-
ren toezicht op die rechtsbede-
ling noodzakelijk is. Naar mijn
mening zal daardoor het eerder
genoemde vertrouwen van de
justitiabelen in de eigen rechts-
orde en het prestige van de met
de handhaving van die rechtsor-
de belaste magistratuur worden
geschaad. Beide behoren tot het
fundament van een doelmatige
rechtsbedeling. Het gaat er
daarbij niet om of in het nieuwe
Land Curaçao fouten zullen
worden gemaakt, maar of in
voorkomend geval het eigen
zelfreinigend vermogen vol-
doende zal zijn. Dat alles is
immers in Nederland niet an-
ders. 

Ik ben overigens, gelet op de
ervaringen in de laatste decen-
nia, van oordeel dat genoemd
zelfreinigend vermogen op
Curaçao zonder meer en aan-
toonbaar aanwezig is. Als de
heer Remkes daar anders over
denkt, dan wordt het tijd dat hij
zijn mening nu eens met feiten
gaat onderbouwen.

De Raad van State heeft een

negatief advies over de voorge-
stelde aanwijzingsbevoegdheid
naar de Koninkrijksregering
gestuurd. Kort gezegd werd
door de Raad van State geoor-
deeld dat de voorgestelde aan-
wijzingsbevoegdheid overbodig
is en dat het ontbrak aan waar-
borgen die de burgers voldoen-
de konden beschermen tegen
oneigenlijke aanwijzingen.
Inmiddels is op 26 maart 2009
door de Politieke Stuurgroep
Staatkundige Veranderingen
besloten dat de voorgestelde
aanwijzingsbevoegdheid 
van tafel is. De aanwijzingsbe-
voegdheid opgenomen in 
artikel 51 van het Statuut blijft
gewoon bestaan; deze regeling
is ook met de nodige (procedu-
rele) waarborgen omgeven. 
De heer Remkes lijkt hieraan 
in het geheel voorbij te 
gaan.

Het is evident dat de voor-
gestelde aanwijzingsbevoegd-
heid op meerdere juridische
gronden niet door de beugel
kon. Dit voorstel is dan ook
terecht van tafel. Het is, op 
zijn zachtst gezegd, ongehoord
dat de VVD bij monde van de
heer Remkes op die grond de
steun aan het slotakkoord in-
trekt. Deze houding getuigt ook
van arrogantie, minachting voor
de onderhandelaars, weinig
realiteitszin en met name ook
van politiek opportunisme. De
strijd die de VVD voert met de
PVV om de gunst van de kiezer,
gaat nu ten koste van de bevol-
king van de Nederlandse Antil-
len.

Karel Frielink is op Curaçao
partner van het advocaten- en
belastingadvieskantoor Spigthoff
met vestigingen in Amsterdam en
op Curaçao. Frielink, die boven-
staande bijdrage op persoonlijke
titel schreef en ook publiceerde 
op zijn weblog www.curacao-
law.com/nederlandse-antillen, is
tevens deken van de Orde van
Advocaten van Curaçao.
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Curaçao/Opinie

Advertentie

•  Het enige instituut op Curacao dat sbo (mbo) én 
Bachelor aanbiedt

•  Goede doorstroom van sbo naaar Bachelor/hbo
•  Informatie over alle dag – en avondopleidingen
•  Informatie over alle sbo – opleeidingen
•  Informatie over alle Bachelor/hbo – opleidingen
•  Unieke kans om landhuis Groot Davelaarr te bezoeken

•  Erkende Bachelor / hbo – opleiding van Saxion 
hogescholen

•  Nederlands geaccrediteeerd Bachelor – diploma (NVAO)
•  Alle sbo – en bachelor / hbo – opleidingen erkend door   

de Ministter van Onderwijs van de Nederlandse Antillen
•  Versnelde sbo – opleidingen
•  Goede doorstroom van  sbo naar Bachelor / hbo
•  Kleine groepen
•  Studiefinanciering (SSC)

OPEN DAG
BIJ UDC EN CDC!

The University of the Dutch Caribbean
(UDC) en The College of the Dutch
Caribbean (CDC) organiseren een
OPEN DAG op  zaterdag 4 april a.s. van
10.00-12.00 u. in landhuis Groot Dave-
laar. Op zaterdagmorgen kunt u alle
informatie krijgen over de er- kende
sbo - en Bachelor/hbo – opleidingen
die wij aanbieden. 
Verder kunt u studenten, docenten en
medewerkers van UDC/CDC ont-
moeten. Wij organiseren op die och-
tend ook nog rondleidingen door het
historische landhuis Groot Davelaar.

KOM NAAR DE OPEN DAG!

WAAROM KIEZEN VOOR UDC/CDC?

OPEN DAG: 
Zaterdag 4 april maart a.s.
van 10.00-12.00 u. te landhuis Groot Davelaar

www.udc.an • www.cdc.an • info@udc.an • voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: Telefoon: 738 3300

‘Het valt op dat de wens om de aanwijzingsbevoegdheid in het
leven te roepen door Johan Remkes op geen enkele wijze wordt
onderbouwd of gemotiveerd, laat staan deugdelijk is.’
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Persconferentie 4vwo RC
over geschiedenis

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 4vwo-klas-
sen van het Radulphus Colle-
ge (RC) werken aan een
groots geschiedenisproject.
Behalve twee informatiemid-
dagen voor de pers, wordt er
vandaag een persconferentie
over gehouden. Het project
vindt plaats binnen het vak
Algemene Sociale Weten-
schappen (ASW). In groepen
is gewerkt aan het uitdiepen
van vijf fasen in de geschie-
denis van Curaçao, te weten
17 augustus 1795: de revolu-

tie van de slaven (fase 1), 1
juli 1863: de afschaffing van
de slavernij (fase 2), 15 de-
cember 1954: ondertekening
van het Statuut en resoluties
van de Verenigde Naties
(fase 3), 30 mei 1969: de
opstand onder arbeiders
(fase 4) en 8 april 2005 het
referendum over de staat-
kundige structuur (fase 5).
Alle leerlingen houden een
kleine expositie en hebben
zich verdiept in de sociaal-
economische en politieke
ontwikkelingen.

Johan Remkes en politiek opportunisme




