
Hoogleraar Staatsrecht
noemt afschaffen 
vrije mandaat 
niet wenselijk

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De electorale
hervormingen die MFK-
leider Gerrit Schotte met
zijn campagne ‘Reforma’
bepleit, vereisen instem-
ming van de Rijksmini-
sterraad. Dat stelt hoogle-
raar Staatsrecht Arjen van
Rijn.

Sinds 25 september is er een
resolutie, opgesteld door Schot-
te, die door alle inwoners van
Curaçao getekend kan worden.
Hierin staat onder meer: ,,Het
volk van Curaçao dringt er bij
hun 21 vertegenwoordigers in
het parlement op aan om met al

hun energie het proces om de
wetten te wijzigen en aan te pas-
sen uit te voeren, zodat - na vrije
verkiezingen - de mensen een
regering krijgen die een weer-
spiegeling is van wat het volk
van Curaçao heeft gekozen voor
vier jaar.”

Ook staat in de resolutie: ,,Het
volk van Curaçao voelt de nood-
zaak om het proces op gang te
brengen van electorale hervor-
mingen die ervoor zorgen dat de
mensen van Curaçao zowel hun
vertegenwoordigers in het parle-
ment als de regering direct kun-

nen kiezen.” Dit zou inhouden
dat niet alleen de volksvertegen-
woordigers in de Staten direct
door de kiezer gekozen 
worden, maar ook de ministers
en de premier. ,,Los van de vraag
of de voorstellen tot hervorming
verstandig zijn: het is zeker 
wel mogelijk om rechtstreekse
verkiezing van de minister-
president in te voeren”, stelt 
Van Rijn. ,,Dat betekent niet
automatisch dat de Staten de 
minister-president niet meer
naar huis zouden kunnen stu-
ren.”

Coalitiepartij PAIS had eerder
haar vraagtekens gezet bij Refor-
ma, onder meer uit angst voor
het feit dat de premier niet lan-
ger door de Staten afgezet zou
kunnen worden. Onmogelijk is
dit echter niet als deze hervor-
mingen zouden worden doorge-
voerd, maar er zijn wel meer
aanpassingen nodig, aldus de
hoogleraar Staatsrecht: ,,Dat
hangt af van hoe je dit punt in de
Staatsregeling regelt. Wel is het
zo dat voor het naar huis sturen
van de minister-president logi-
scherwijze voor een verzwaarde
procedure zou worden gekozen,
aangezien de minister-president
net als het parlement over een
rechtstreeks mandaat van de kie-
zers beschikt.”

Het is aan de constitutionele
wetgever (de wetgever van de
Staatsregeling) om die keuze al
dan niet te maken, aldus Van
Rijn. ,,De constitutionele wetge-
ver is daarin als gezegd vrij. Wel
is op grond van het Statuut in-
stemming van de Koninkrijksre-
gering vereist, maar ik zie niet in
waarom die zou kunnen worden
geweigerd.”

Ook het voorstel om het vrije
mandaat van Statenleden af te
schaffen is in principe te realise-
ren, zij het met instemming van
de Rijksministerraad. ,,De con-
stitutie verbiedt dit niet, ook het
Statuut niet. Ik zie ook in de
internationale verdragen zo één-
twee-drie niet een duidelijk be-
letsel om het vrije mandaat af te
schaffen. Het betekent inder-
daad wel dat de Statenleden dan
onder instructie van hun partij-
en komen te staan. Het is maar

zeer de vraag of dat een goede
zaak zou zijn.”

Schotte wil met dit punt van
Reforma voorkomen dat Staten-
leden er met hun zetel vandoor
gaan en zo de meerderheid van
een coalitie omver kunnen wer-
pen, zoals in juli 2012 gebeurde
met de regering Schotte toen
toenmalig fractieleider van zijn
eigen partij, Dean Rozier, op-
stapte en zijn zetel meenam.
Doordat toenmalig Statenlid na-
mens de MAN Eugene Cleopa al
eerder zijn zetel had meegeno-
men, verloor de regering haar
meerderheid in de Staten en
moest Schotte het ontslag in-
dienen van zijn gehele kabinet.
Er werd gesproken over ‘zetel-
roof’.

In de resolutie staat hierover:
,,Het volk van Curaçao verwerpt
de houding van de leden van het
parlement , die besluiten om
hun politieke partij te verlaten
en hun zetel in het parlement te
behouden en zo de regering van
Curaçao destabiliseren. Het volk
van Curaçao pleit voor de her-
vorming om de hierboven ge-
noemde praktijk te stoppen,
want dit is een ernstige belem-
mering voor de emancipatie van
het volk van Curaçao.”

,,Ik zou zelf het vrije mandaat
niet afschaffen”, meent de hoog-
leraar Staatsrecht. ,,De band tus-
sen kiezer en gekozene is recht-
streeks, daar hoort geen partij
tussen te zitten. Er zijn wellicht
nog andere, minder verstrek-
kende manieren om paal en
perk te stellen aan al te veel stui-
vertje wisselen door parlementa-
riërs. Want een probleem is dit
inderdaad wel, zie ook wat er af-
gelopen jaar in Sint Maarten is
gebeurd.”

Zaterdag 26 oktober is er voor
de sede van MFK aan de Lind-
berghweg in Saliña een dag 
georganiseerd om de resolutie 
te komen ondertekenen, een
‘Marshe di Firma’. Er is eten, zo
wordt in reclamespotjes op tele-
visie en sociale media aangekon-
digd, er zijn activiteiten voor kin-
deren en volwassenen en er zul-
len muzikale optredens zijn van
onder meer Dreams, Tony Mon-
tana en Gio.
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Sinds 25 september is er een resolutie, opgesteld door Schotte, die door alle inwoners van Curaçao getekend kan worden. 
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