
,,Tot wanneer denken ze de
mond van het parlement te kun-
nen snoeren”, vraagt een veront-
waardigde Magali Jacoba (PAR)
zich af. Partijgenoot Emily de
Jongh-Elhage vindt deze ontwik-
keling heel gevaarlijk. ,,Wat ben
ik blij dat we in het Koninkrijk
zitten. Wij hebben dit wel zien
aankomen, maar wilden het volk
laten weten hoe deze mensen
gedurende 21 maanden hebben
geregeerd.” In de brief, die na-
mens Statenvoorzitter Ivar Asjes
(Pueblo Soberano) is onderte-
kend door hoofd constitutionele
processen E. van der Hansz,
wordt geen reden opgegeven
voor het afzeggen van de verga-
dering. Er zou gesproken wor-
den over de parlementaire en-
quête. Oppositiepartij PAR wil-
de gisteren tijdens de verga-
dering samen met PNP, FOL en
onafhankelijk Statenlid Eugene
Cleopa (voormalig MAN) een
motie van wantrouwen indienen
om het demissionaire kabinet
Schotte aan de kant te zetten.

Statenlid Humphrey Davelaar
(PNP) geeft aan eerst uit te wil-
len zoeken welke reden er is
voor het afgelasten van de verga-
dering, want die is niet gegeven.
,,Op zich is het een competentie
van de voorzitter om een verga-
dering op te schorten, maar de

reden ken ik niet. Jammer, nu
zullen we moeten afwachten.
Maar ik heb genoeg geduld. Zo-
dra er een vergadering komt, ga
ik toch voor de motie van wan-
trouwen stemmen.”

De democratie wordt op Cura-
çao niet gerespecteerd, meent
De Jongh-Elhage: ,,Onze wetten
en instituten worden niet geres-
pecteerd. We wisten dat het ging
gebeuren, dit is niet de eerste
keer. Zij zijn de baas en doen
wat zij willen. Daarom willen ze
onafhankelijk worden, maar ge-
lukkig is dat niet het geval. An-
ders waren de militairen allang
hier om ons in de gevangenis op
te sluiten.”

Statenlid Helmin Wiels (Pue-
blo Soberano) snapt de ophef
van de Statenleden uit de oppo-
sitie niet: ,,Het is de verantwoor-
delijkheid van de voorzitter van
Staten om vergaderingen op te
roepen en op te schorten. Dit
was een vergadering om de
landsverordening van de parle-
mentaire enquête te accorderen.
Geen probleem, de voorzitter

heeft het goed gevonden dat de
vergadering opgeschort wordt.” 

De oppositiepartijen hadden
er beter aan gedaan een Staten-
vergadering aan te vragen over
het indienen van een motie van
wantrouwen tegen de demissio-
naire regering, in plaats van het
willen toevoegen van een extra
agendapunt aan de vergadering
die voor gisteren gepland stond,
zo meent Statenlid en plaatsver-
vangend Statenvoorzitter Ame-
rigo Thodé (MFK). ,,Dan zouden
de partijen ervan verzekerd zijn
geweest binnen twee weken
hierover te kunnen debatteren.”

Volgens hem is het niet mo-
gelijk om een demissionair kabi-
net naar huis te sturen. Want
een demissionair kabinet is al
naar huis gestuurd. ,,Het is ge-
woon het plegen van een verkap-
te coup”, aldus Thodé. Ook kan
volgens hem het door de gouver-
neur ondertekende landsbesluit
niet ongedaan gemaakt worden.
Thodé: ,,Dat is het regelrecht ge-
ven van een brevet van onvermo-
gen aan de gouverneur.” 
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Verontwaardiging
bij Statenleden 
Afgelasten van vergadering houdt motie van wantrouwen tegen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het op het laatste moment afzeggen van de openbare vergadering in de
Staten die voor gisteren gepland stond, is verkeerd gevallen bij veel Statenleden. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er bestaat niet
zoiets als een demissionair 
parlement, althans niet totdat 
de nieuwe Staten zijn ge-
kozen.

Dat stelt staatsrechtjurist Ar-
jen van Rijn in een opiniebijdra-
ge elders in deze krant. Feitelijk
mede in reactie op de bewering
van zijn collega-staatsrechtjurist
Douwe Boersema die de (demis-
sionaire) regering Schotte advi-
seert.

,,De huidige Staten beschik-
ken niet anders dan vóór de val
van het kabinet over een recht-
streeks mandaat van de kiezers.
Ook al is de regering Schotte nu
dus demissionair, tegenover
zich vindt zij een volwaardige en
volledig functionerende volks-
vertegenwoordiging, die het
budgetrecht kan uitoefenen, de
regering ter verantwoording kan
roepen, moties kan aannemen
en ook nog altijd het vertrouwen
in individuele ministers en de
regering als geheel kan opzeg-
gen.” Aldus Van Rijn.

,,Ik ben het dan ook in het ge-
heel niet eens met de opvattin-
gen van Douwe Boersema over
de positie van de Staten in het
Antilliaans Dagblad van gisteren.
Er is geen enkele regel die zegt
dat de Staten minder rechten
zouden hebben nadat de rege-
ring nieuwe verkiezingen heeft
uitgeschreven en heeft besloten

de Staten per 2 november te ont-
binden.”

Dat geldt naar zijn stellige
overtuiging ook voor het recht
van de Staten om een reeds de-
missionaire regering alsnog uit-
drukkelijk met onmiddellijke in-
gang naar huis te sturen. Op
grond van artikel 29 lid 2 Staats-
regeling is een minister die het
vertrouwen van de Staten niet
meer geniet verplicht zijn ambt
ter beschikking te stellen. 

,,Waarom zou dat niet meer
van toepassing zijn in een situa-
tie dat een kabinet zijn ontslag al
heeft aangeboden en dit door de
gouverneur in beraad is gehou-
den tot het aantreden van een
nieuwe ploeg na de verkiezin-
gen, met het verzoek om in de
tussentijd de lopende zaken te
behartigen?”, vraagt Van Rijn,
die ook doceert op de univer-
siteit UNA.

,,Dit is alleen maar een for-
mule om geen regeringsvacuüm
te laten ontstaan zolang er geen
alternatief voorhanden is. Van
een doorkruising van het pri-
maat van het parlement door
een reeds eerder aangeboden en
in beraad gehouden ontslag kan
geen sprake zijn. Het kabinet
moet blijven luisteren naar de
Staten.”

Geen regel verbiedt ontbinding
Staten of interim-kabinet

‘Kabinet moet blijven
luisteren naar Staten’
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Martina
snelste 
in serie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Gewoon rondje
voor rondje.” Dat is hoe Churan-
dy Martina verder gaat na zijn
overtuigende plaatsing voor de
halve finales van de 200 meter.
De 28-jarige onder Nederlanse
vlag lopende Curaçaoënaar, die
eerder in Londen als zesde ein-
digde in de finale van de 100
meter, zette gisteren in de series
een tijd neer van 20,58 en was
daarmee de snelste in zijn serie.
De race liep niet helemaal vlek-
keloos, al scheen Martina geen
last van de valse start te hebben.
Op het moment dat er werd af-
geschoten, werden de lopers me-
teen weer teruggeroepen omdat
er iemand vlak voor de start be-
woog. De halve finales zijn van-
daag om 15.10 uur, de finale
volgt morgen. Churandy start in
baan 7.


