
Die toezegging deed de be-
windsman gisteravond bij de be-
handeling door de Tweede Ka-
mer van de begroting 2015 
voor Koninkrijksrelaties. Vooral
D66, CDA en ChristenUnie
brachten in het debat naar voren
te hechten aan de komst van een
onafhankelijk instituut dat juri-
dische conflicten tussen de 
landen over bijvoorbeeld de
interpretatie van het Statuut kan
beslechten. Wassila Hachchi
(D66) hield de minister voor dat
er veel gedoe voorkomen had
kunnen als de regering voortva-
rend uitvoering had gegeven aan
de in 2010(!) bijna Kamerbreed
aangenomen motie Herdé/
Yrausquin om ‘zo spoedig mo-
gelijk’ een geschillenregeling te
treffen.

Als dat was gebeurd, zou een
conflict zoals deze zomer over
de Arubaanse begroting nooit zo
uit de hand hebben kunnen
lopen, voerde Hachchi aan. Zij
verweet Plasterk pas in actie te
komen als zaken escaleren ter-
wijl het juist zijn taak is om es-
calatie te voorkomen: ,,U bent
geen minister van Koninkrijks-
relaties, maar van Koninkrijk-
sruzies die met aanwijzingen
zwaait.”

Een gepikeerde Plasterk be-
toogde dat er de afgelopen jaren
veelvuldig geprobeerd is om die
geschillenregeling van de grond
te krijgen: ,,Terugkijkend zou je
kunnen zeggen dat er bij 10-10-
’10 niet goed bij stil is gestaan
dat landen het eens moeten zijn
over een geschillenregeling
voordat er een getroffen kan
worden. Er ontstaat een soort vi-
cieuze cirkel als er een geschil is
over de inrichting van die ge-
schillenregeling.”

De bewindsman verwees naar
een commissie onder leiding
van Mito Croes die geprobeerd
heeft de landen op een lijn te
krijgen. ,,Dat is vooralsnog niet
gelukt, maar dat moet uiteinde-
lijk wel een keer lukken. Het is
overigens een rijkswet, dus je
zou ook kunnen zeggen: als er
geen consensus wordt bereikt,
dan wordt het maar doorge-

drukt. Juist op het punt van een
geschillenregeling is dat echter
weinig bevredigend.”

Zoeken naar consensus
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Plasterk
werkt aan
‘arbitrage’
Minister belooft Kamer best te doen om
geschillenregeling van de grond te krijgen
Van onze correspondent
Den Haag - Minister Ronald Plasterk (PvdA) van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties belooft zijn
best te doen om uiterlijk in het voorjaar van 2015 over-
eenstemming met de regeringen van Curaçao, Aruba en
Sint Maarten te bereiken over een geschillenregeling
voor het Koninkrijk.
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Restaurant Seasons 

Now open at Acoya Resort

Reserveren aanbevolen! Cel: 5669732

 Friday, Saturday and Sunday
from 18.00 - 19.00 hours!

New 3 course culinairy menu for only Naf 57.50 p.p. 

and on top of that our house wine for Naf 32.50 per bottle

Happy hour
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Wederom manifestatie Aruba

Op pagina 8

Een groep, bestaande uit onge-
veer 1.000 manifestanten, verza-
melde zich gisteravond - in
afwachting van de ministers -
voor het Bestuurskantoor op
Aruba. De actie was een protest
tegen de verhoging van de
stroomtarieven en de actievoer-
ders wilden dat de regering
gisteravond nog hiertegen zou
beslissen. Onlangs werd er voor
het Bestuurskantoor ook al
geprotesteerd tegen de huidige
regering.            FOTO TITO LACLE

Jules Ilario bij KPC nieuwe
waarnemend korpschef 
Van een onzer verslaggevers 
Willemstad - Jules Ilario is sinds
gisteren de nieuwe waarnemen-
de korpschef van het Korps Poli-
tie Curaçao (KPC). Dat heeft po-
litiewoordvierder Alfred Suarez
tegenover deze krant bevestigd. 

Van Ilario is bekend dat hij
een tijd aan het hoofd stond van
het Recherche Samenwer-
kingsteam (RST). Voor Ilario

was Rudsel Martina de waarne-
mend korpschef. Martina heeft
de functie ongeveer een jaar ver-
vuld. Suarez verklaarde tegeno-
ver deze krant dat het korps
gisteren druk bezig was met de
viering van de Dag van de Poli-
tie. De woordvoerder zegde toe
na de viering meer informatie
aan de media te zullen geven
over de nieuwe korpschef.

Waarnemend korpschef Jules Ilario tussen gouverneur Lucille
George-Wout en echtgenoot Herman George.


