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Van Rijn: Routine
wat we beleven

Vierdaagse in voorbereiding

Hoogleraar: Term ‘constitutionele crisis’ niet lichtvaardig gebruiken
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Van een constitutionele crisis is geen sprake, zegt Arjen van Rijn, hoogleraar staatsrecht aan de University of Curaçao (UoC), desgevraagd aan het Antilliaans
Dagblad.
,,Wat we beleven is routine.
Laten we het woord ‘constitutionele crisis’ niet lichtvaardig gebruiken.” Met name de verenigde oppositiepartijen, met MFK
van Gerrit Schotte voorop,
schreeuwen moord en brand dat
wat de coalitiepartijen MANPAR-PNP-PS hebben gedaan
met Statenleden die ministers
werden, en het feit dat in de opvolging in het parlement nog
niet is voldaan, staatsrechtelijk
niet door de beugel kan.
Het ‘probleem’ is dat er zeven
Statenleden zijn opgestapt om
minister te worden en het wachten is nu op de installatie van
hun opvolgers. Het Hoofdstembureau is bezig met de opstelling van de geloofsbrieven van
de opvolgende Statenleden, of is
daar zelfs gedeeltelijk al klaar
mee.
De geloofsbrieven zullen tijdens een openbare vergadering
van de Staten ergens in januari
worden onderzocht, waarna de
toelating plaatsvindt en gouverneur Lucille George-Wout de
eed afneemt. De vraag is of de
nieuwe regering, als gevolg van
de wisseling en de tussensituatie die nu bestaat, wel over een
meerderheid in de Staten beschikt.
De tweede vraag is of de afspraak die MAN-leider en nu
kersverse premier Hensley
Koeiman heeft gemaakt met
zijn partijgenoten over de vervulling van de openvallende Sta-
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tenzetels, geldig is. Van Rijn:
,,Over dat laatste kan ik kort zijn.
Zulke afspraken zijn nietig, omdat ze in strijd met de openbare
orde zijn. Bij de overeenkomst
kan niet worden afgeweken van
de wettelijke regels van het kiesrecht. Juridisch gezien hoeft niemand die heeft ondertekend of
ingestemd zich dus iets van die
afspraak aan te trekken.”
Het eerste probleem - heeft de
nieuwe regering als gevolg van
de wisseling en de tussensituatie die nu bestaat wel een meerderheid in het parlement - is volgens de staatsrechtsdeskundige
‘geen echt probleem’. ,,De opvolging van de opengevallen zetels is een formaliteit.”
Van Rijn: ,,Het is, op grond
van de verkiezingen en de daarop volgende coalitievorming,
volstrekt duidelijk hoe de verhoudingen in de Staten liggen,
en dat er qua zetels een meerderheid is die vertrouwen in de

regering heeft.” Het is volgens
de UoC-hoogleraar ‘niet juist en
ook niet fatsoenlijk’ om dat vertrouwen te willen meten op het
moment dat er een wisseling
van de wacht plaatsvindt als gevolg van het feit dat een aantal
Statenleden minister is geworden.
,,Dat vertrouwen kan en moet
pas worden gemeten als alle
plaatsen weer zijn vervuld en de
Staten weer voltallig zijn. De kiezers hebben 21 parlementariërs
gekozen en niet 14. Het zou
minachting van de kiezers zijn
om snel gebruik - zeg maar misbruik - te willen maken van de
huidige situatie. In feite zou je
daarmee een derde van het electoraat buiten spel zetten. Dat is
onaanvaardbaar.”
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Kabinet kan motie
naast zich neerleggen

Initiatiefnemer Rensley Victoria en sportdeskundige Naïsha Santiago zijn bezig met de voorbereidingen van een Vierdaagse loop op
Curaçao in 2018. De organisatie van de Nederlandse Vierdaagse
heeft ondersteuning toegezegd. General manager van Avila Beach
Hotel, Robbin Vogels (rechts), was zeer enthousiast en bood Rensley Victoria zijn volledige medewerking aan. Ook tal van andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de toeristische sector hebben positief op de plannen gereageerd.
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Van ambtenaren 4% naar rechter
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Gemiddeld 4 procent van de ambtenaren stapte
tussen 2012 en 2016 naar de
rechter, omdat ze ontevreden
waren over een besluitvorming
van de regering of door het uitblijven van een beslissing.
In iets meer dan de helft, circa
54 procent, van de ambtenarenzaken is de regering in het gelijk
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gesteld. Het gerecht heeft nog
geen uitspraak gedaan in ongeveer een kwart (24 procent) van
de zaken.
Zo schrijft ex-minister Etienne van der Horst van Bestuur,
Planning en Dienstverlening
(BPD) in zijn overdrachtsdocument voor zijn opvolger Ruthmilda Larmonie-Cecilia (Pueblo
Soberano). Van der Horst
waarschuwt dat, indien het proces van ambtenaren die een
rechtsprocedure starten niet
goed wordt bewaakt, dit hoge
kosten met zich mee kan brengen. ,,Om de risico’s hierop te
kunnen beheersen wordt het
proces continue gemonitord en
worden door HRO kwartaalrapportages gemaakt.” HRO staat
voor human resources organization.
In de ambtenarenzaken waarbij het gerecht tot gegrondverklaring van de bezwaren van de
betrokken ambtenaar heeft besloten, gaat het bij 20 procent
van de gevallen om fictieve wei-

gering van de kant van de regering. Dit zijn verzoeken van
ambtenaren waarop het ministerie, dan wel de regering, niet ofwel niet tijdig een beslissing
heeft genomen.
De regering wordt dan in de
gelegenheid gesteld om binnen
een termijn, welk door het gerecht wordt bepaald, alsnog te
beslissen. ,,De HRO-afdeling
van BPD dient hierin nog aanzienlijke verbeteringen aan te
brengen”, aldus het overdrachtsdossier. ,,Het lang uitblijven
van duidelijkheid voor medewerkers omtrent hun rechtspositie werkt niet in het voordeel
van de werkmotivering. Mogelijk zal overwogen moeten
worden om de afhandeling
van ambtenarenzaken weer volledig uit te besteden.” Het Land
Curaçao telt circa 3.300 ambtenaren.
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Optimalisatie van
personeelscijfers

Paga bo but vroeger dicht
(+599-9) 510-9431
milly@mpinternational.me
www.mprealestate.me

Meer info over
de actie vind u op:

(+599-9) 738-3344
info@domicilie.net
www.domicilie.net

(+599-9) 465-7655
info@caresto.com
www.caresto.com

www.acropolis-curacao.com f Acropolis Curacao

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Wie op vrijdag 30
december nog zijn openstaande
boete wil betalen, zal dit moeten
doen voor 10.00 uur. In verband

met de eindejaarsborrel gaat de
balie van Paga bo but Curaçao
aan de Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard 11, die dag
namelijk om 10.00 uur dicht.

