
Bai Vota!
‘Ban Vota’, zo heet deze speciale editie van het Antilliaans Dagblad in verband met de Statenverkiezingen komende vrijdag 19 maart. ‘Bai
Vota’ was wellicht beter geweest. ‘Ga stemmen’, want er staat in verkiezingsjaar 2021 heel wat op het spel. Natuurlijk zijn álle verkiezingen
belangrijk, maar dit keer misschien nog wel meer dan eerder en wie weet ooit. Curaçao zit, evenals de rest van de wereld, middenin een crisis
van - zo zeggen alle deskundigen - ‘ongekende omvang’. Dat vereist (extra) goed leiderschap en (extra) goed stuurmanschap. Om het eiland
uit deze uiterst moeilijke situatie te manoeuvreren en de burgers weer perspectief te bieden. Maar óók eerlijkheid en integriteit. Eerlijk in de
zin van transparant/controleerbaar beleid en realiteitszin. En integer bestuur, dat écht het Land en de burgers vooropstelt en iedere gemeen-
schapsgulden tot op de cent deugdelijk besteedt en ook verantwoordt. De
economische, financiële en de sociaalmaatschappelijke situatie is zodanig
dat het autonome Curaçao dit jaar en ook de komende jaren er op eigen
kracht en alleen niet komt. De band die het eiland van oudsher heeft
met het Koninkrijk, biedt alle ingezetenen een (extra) waarborg.
Voor zaken als veiligheid en rechtszekerheid. Daaronder valt
ook het ‘heilige recht’ om te mogen en te kunnen stemmen. 

Bai Vota!
Ook die ene stem 
maakt het verschil.
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#EugeneRhuggenaath #NegosháSuSO #Éeskoho #HuzgaPaBoMes #StillOnTheMove
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PAR staat pal achter Landspakket
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Waar andere
politieke partijen in ver-
band met de Statenverkie-
zingen van 19 maart forse
kritiek uiten op de met Ne-
derland bereikte afspraken
over het Landspakket Cu-
raçao en het Coho, staat
PAR pal achter het
Caribisch Orgaan
voor Hervorming en
Ontwikkeling.

Dat blijkt uit het
verkiezingspro-
gramma ‘Samen door met
PAR voor een beter Cura-
çao’. ,,De PAR staat volle-
dig achter deze samenwer-
king met Nederland en
streeft ernaar om in ieder
geval op een versnelde wij-
ze voortgang te boeken in
wat is afgesproken tenein-
de te komen tot een goed
en gedegen financieel be-
heer en uiteindelijk een
ordentelijk en inzichtelijk
begrotingsproces in het
belang van de bevolking
van Curaçao.”

De eerste maanden van
het jaar 2020 stonden nog
in het teken van de uitvoe-

ring van het Groeiakkoord
en de Roadmap voor fi-
nancieel beheer. Echter,
legt het partijprogramma
uit, de uitbraak van de we-
reldwijde Covid-19-pande-
mie bracht hierin abrupt
verandering. 

De financiële, economi-
sche en sociale gevolgen

van de pandemie waren
zeer ingrijpend, vooral
door de grote afhankelijk-
heid van het toerisme, dat
met de sluiting van het
luchtruim en de haven vol-
ledig stilviel. Bedrijven on-
dervonden grote gevolgen
en het land kampte met
fors teruglopende inkom-
sten, terwijl de uitgaven
bleven stijgen. 

,,Liquiditeitssteun van
Nederland werd gevraagd
en gekregen”, aldus de
partij van premier Eugene
Rhuggenaath. Na ‘stevige
onderhandelingen’ werd
een nieuw politiek ak-

koord getekend voor een
stringentere samenwer-
king tussen Curaçao en
Nederland op basis van
een zogeheten consensus-
rijkwet.

Het zelfstandig be-
stuursorgaan Caribisch
Orgaan voor Hervorming
en Ontwikkeling (Coho)

werd in het leven ge-
roepen om het vooraf
goedgekeurd pakket
aan hervormings-
plannen en ontwik-
kelingsplannen in

een periode van zes jaar te
helpen uitvoeren. ,,Zon-
der een vierde tranche li-
quiditeitssteun, die op dit
moment voorbereid
wordt, is het voor de over-
heid niet mogelijk alle ver-
plichtingen na te komen
of te investeren in noodza-
kelijke hervormingen.”
Om invulling te geven aan
de visie van de PAR voor
Curaçao wil de partij zich
de komende vier jaar op
het gebied van begrotings-
beleid, begrotingsproces
en financieel beheer pri-
mair richten op onder an-
dere het volgende ‘concre-

te actiepunt’: ,,Het opstar-
ten van gesprekken met
Nederland over herstruc-
turering van de schulden
over gedeeltelijke kwijt-
schelding en verlenging
van de overheidsschuld
van Curaçao in het kader
van de uitvoering van het
Landspakket.”

De gele partij legt uit dat
door de tegenvallende eco-
nomische ontwikkeling -
mede vanwege de ontwik-
kelingen in Venezuela, de
wereldwijde coronacrisis
en het oplossen van een
aantal problemen uit het
verleden (onder andere
Girobank) - de schuldquo-
te van de overheid sterk 
oploopt ‘tot (ver) boven de
100 procent’. ,,Dit is een
onhoudbare overheids-
schuld gezien het feit dat
een verantwoorde ratio
voor kleinere landen ligt
tussen de 40 à 50 procent.
Afspraken met Nederland
over de overheidsschuld
geven ruimte voor een
goed macro-economisch -
en begrotingsbeleid de ko-
mende jaren, waarbij het
werken aan gezonde over-

heidsfinanciën hand in
hand gaat met ruimte voor
een goed ondernemings-
en vestigingsklimaat en
investeringen voor duur-
zame economische groei.”

Bij het krijgen van de
gevraagde ruimte zal de
lastenontwikkeling voor

burgers en bedrijven be-
heerst blijven, de kwaliteit
van overheidsdiensten en
taken op peil worden ge-
bracht en zal er een stop
komen op nationale verar-
ming. Zo belooft PAR met
Rhuggenaath als lijsttrek-
ker.

‘Na verkiezingen met
Nederland praten over

gedeeltelijke kwijtschelding’

,,Liquiditeitssteun van Nederland werd gevraagd en
gekregen”, aldus de partij van premier Eugene Rhugge-
naath. Na ‘stevige onderhandelingen’ werd een nieuw
politiek akkoord getekend voor een stringentere samen-
werking tussen Curaçao en Nederland op basis van een
zogeheten consensus-rijkwet.
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Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Met haar actiepro-
gramma reikt Partido MAN ‘een
sterke en solide hand uit naar de
Curaçaose bevolking om geza-
menlijk flink aan het werk te
gaan voor het aanleggen van een
groeipad voor ons land’.

Dat schrijft partijleider Steven
Martina in de introductie van
het programma dat onlangs is
gepresenteerd. Concreet bete-
kent dit, zo stelt hij, een pad voor
het creëren
van 15.000 ex-
tra banen in
de komende
acht jaren.
,,Meer werk-
gelegenheid betekent namelijk
meer inkomsten voor onze men-
sen, meer geld dat in de econo-
mie circuleert, meer inkomsten
voor de overheidskas en meer
mogelijkheden voor de regering
om te voldoen aan de basisbe-
hoeften van de Curaçaose bevol-
king. Behoeften zoals modern
en hoogwaardig onderwijs, een
toegankelijke, hoogwaardige en
betaalbare volksgezondheid, een
eerlijk en adequaat systeem voor
sociale zorg, een goed onder-
houden infrastructuur, een be-
trouwbaar justitieel systeem en

een geautomatiseerde publieke
dienstverlening voor meer effi-
ciëntie en betere service aan de
Curaçaose bevolking.”

Het voornaamste instrument
om deze ambitie te realiseren
voor de ontwikkeling van Cura-
çao is volgens de MAN-leider de
hervorming van de Curaçaose
economie in een sociaal produc-
tieve economie. ,,Wij zijn ons er-
van bewust dat de concretisering
van deze ambitie een integrale

benadering en
eenheid onder
het volk vereist.
De MAN heeft
de uitvoering
van dit streven

al verankerd in een integraal
ontwikkelingsplan genaamd
‘Plan Kòrsou t’ei krese’ (‘Plan
Curaçao gaat groeien’). Wij wil-
len dit programma als integraal
beleid in de regering 2021-2025
uitvoeren zodat Curaçao groeit.
We zijn uiterst gemotiveerd, en-
thousiast en toegewijd om dit
programma succesvol uit te voe-
ren.”

Het Plan Kòrsou t’ei krese
concentreert zich in de eerste
plaats op het creëren van 15.000
nieuwe banen en herstel van de
banen die verloren zijn gegaan

bij de intrede van Covid-19 op
Curaçao. In de volgende fase van
het Plan Kòrsou t’ei krese zal
MAN zich richten op structurele
groei van de meest potentiële
sectoren, zoals toerisme, mari-
tieme dienstverlening, ‘orange
economy’, de internationale fi-
nanciële dienstverlening, ICT-
dienstverlening, onderwijs en
kwalitatieve versterking van de
arbeidskrachten en zal er bijzon-
dere aandacht zijn voor het mid-
den- en kleinbedrijf en voor zelf-
standige ondernemers. ,,Met an-
dere woorden: de focus van onze

inspanningen is gericht op de
hardwerkende Curaçaoënaar die
dagelijks op eigen kracht zorgt
dat er brood op tafel komt”, al-
dus Martina. ,,MAN is zich er-
van bewust dat we de komende
jaren hard moeten werken om te
komen tot een Curaçao dat
groeit. MAN beschikt over de ca-
paciteit en heeft ruime ervaring
om, samen met de bevolking
van Curaçao, de handen uit de
mouwen te steken, zodat Cura-
çao kan groeien waarbij ons land
naar een hoger niveau wordt ge-
trokken. Daarom vraag ik het he-

le Curaçaose volk om zich aan te
sluiten bij ons en onze partij
MAN op 19 maart aanstaande
het mandaat te geven Curaçao
werkelijk op een duurzame wij-
ze te laten groeien.” 

De MAN-leider sluit af met:
,,Ik reken op uw vertrouwen en
steun, omdat ik weet dat u en de
rest van de Curaçaose bevolking
ook wil dat Curaçao groeit. Als
we onze krachten bundelen ben
ik ervan overtuigd dat onze slo-
gan ‘Kòrsou t’ei krese’ (‘Curaçao
gaat groeien’) werkelijkheid
wordt!”
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IK KIES VOOR 
SOCIALE ZEKERHEID 

IN PLAATS VAN CHAOS

MAN met extra 
aandacht voor groei 
Curaçaose economie

‘Gezamenlijk werken aan groeipad’

De Curaçaose economie moet volgens Martina hervormd worden in een sociaal productieve economie.
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Partido Democraat
(PD) zet in op de transformatie
van de economie op middellan-
ge termijn. Maar eerst moet de
kwaliteit van de bevolking een
boost krijgen met beter onder-
wijs, een hogere arbeidsproduc-
tiviteit en het toelaten van meer
opgeleide migranten.

In de ‘Agenda 21’ is opgeno-
men wat er op alle fronten moet
veranderen. Van overheidsfi-
nanciën, justitie en verkeer, ver-
voer en ruimtelijke
ontwikkeling tot on-
derwijs, gezond-
heid, milieu en na-
tuur en sociale ontwikkeling, ar-
beid en welzijn. De ‘economie is
leidend en tegelijk onlosmake-
lijk verbonden aan het duur-
zaam sociaal beleid’, zo staat in
het partijprogramma 2021-2024
van de rode partij. ,,Maar de eco-
nomie mag daaraan nooit on-
dergeschikt zijn. Het geld moet
eerst verdiend worden om het
vervolgens te kunnen investeren
en uitgeven.”

De 21ste eeuw vraagt om een
‘kleinere, effectieve en efficiënte
overheid’ die zich richt op haar
kerntaken: het maken en hand-
haven van wetten en regels, het
faciliteren van de persoonlijke
ontwikkeling en gezondheids-
zorg van de bevolking en het bie-
den van een vangnet voor dege-
nen die dat nodig hebben. De in-

vloed van de overheid moet op
een verantwoorde manier wor-
den ingeperkt om ruimte te bie-
den aan de vrije marktwerking
en zo meer geld te kunnen ver-
dienen.

De werkelijke transformatie
van de economie vraagt een ont-
wikkeling van acht tot tien jaar.
In de eerste twaalf maanden

moeten de ‘low
hanging fruits’
om de econo-
mie duurzaam

te laten groeien met beide han-
den worden aangepakt. De rode
draad bij alle veranderingen en
verbeteringen is ‘het creëren van
waarde’. De partij van lijsttrek-
ker Elsa Rozendal ziet immigra-
tie, onderwijs en productiviteit
als ‘instrumenten om de neer-
waartse spiraal in sociaal welzijn
voorgoed te doorbreken’. Met
een beter geschoolde lokale be-
volking, meer migranten met
een middelbare of hogere oplei-
ding en een toename van de ar-
beidsproductiviteit verbetert de
concurrentiepositie van Cura-
çao. Een duurzame economi-
sche groei zorgt voor ‘voldoende
middelen om te investeren in
het welzijnsniveau’. Partido De-
mocraat denkt dan aan leefbare
wijken, modern onderwijs en

een goede infrastructuur. Het
Caribisch hervormings- en ont-
wikkelingsorgaan Coho, dat toe-
zicht gaat houden op het nale-
ven van de structurele hervor-
mingen in verband met de
liquiditeitssteun van Nederland,
is wat Partido Democraat betreft
‘een goed begin’. ,,Curaçao kan
het niet alleen en heeft de hulp
van Nederland dan ook nodig.
Op deze manier kunnen we

sneller grote stappen zetten.” De
Agenda 21 van PD spreekt van
een inhaalslag om als eiland
weer aansluiting te vinden bij de
wereldeconomie en economi-
sche machtsblokken. Als klein
eiland zonder grondstoffen is
Curaçao voor meer welvaart aan-
gewezen op ‘internationale
dienstverlening van hoge kwali-
teit’. De rode partij denkt bij-
voorbeeld aan de ontwikkeling

van een regionaal of internatio-
naal centrum voor logistiek,
voor technologie, voor medische
zorg en voor bepaalde vormen
van toerisme. Maar dan moeten
er wel een aantal fundamentele
zaken gebeuren, zoals het verla-
gen van de ‘costs of doing busi-
ness’ en het ‘heroverwegen van
de Antilliaanse gulden’ als
munteenheid. Maar ook zou het
Papiaments niet langer de in-
structietaal moeten zijn in de
laatste klassen van de lagere
school. In de onderbouw van het
funderend onderwijs blijft Papi-
aments een keuze als instructie-
taal, het wordt een verplicht vak
in de laatste groepen tot en met
de onderbouw van de middelba-
re school en een keuzevak in de
bovenbouw van de middelbare
school. ,,Leerlingen moeten zo
veel mogelijk worden voorbereid
op het vervolgonderwijs en het
Papiaments is daarvoor niet es-
sentieel”, luidt het standpunt
van de PD. De partij pleit voor
schoolprogramma’s van 7.30
uur tot 16.00 uur, inclusief huis-
werk en fysieke en artistieke ac-
tiviteiten. ,,Met de langere
schooltijden en Papiaments als
keuzevak in de bovenbouw van
de middelbare school komt er
tijd vrij om de kinderen meer ge-
richt onderwijs te geven en
Curaçao weer op de kaart te zet-
ten met zijn hoogopgeleide en
meertalige beroepsbevolking.”

Economie is leidend voor PD

‘Eerst geld verdienen
dan investeren’

De partij van lijsttrekker Elsa Rozendal ziet immigratie, onderwijs en
productiviteit als ‘instrumenten om de neerwaartse spiraal in sociaal
welzijn voorgoed te doorbreken’.



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Electorale Raad
(ER), de regering, politieke par-
tijen en het crisisteam overwe-
gen om een systeem te introdu-
ceren waarbij bepaalde groepen
op bepaalde tijdstippen mogen
gaan stemmen. Hier is echter
twijfel over, want zo wordt uitge-
legd: ,,Het gaat hier om een ver-
zoek, maar mensen moeten ei-
genlijk vrij zijn om te stemmen
op het moment dat dit hun het
beste uitkomt. Het is echter wel
de realiteit dat als het bezoek aan
het stemlokaal verdeeld kan
worden, er minder kans is op te
veel samenkomst van mensen
waarmee het risico op besmet-
ting verlaagd wordt.”

Ondertussen hebben de par-
tijen met elkaar om de tafel ge-
zeten om over maatregelen te
praten die moeten voorkomen
dat de komende verkiezingen
een besmettingsbron worden

van het coronavirus. ,,De rege-
ring en verschillende politieke
partijen en de ER zijn samen
met het crisisteam tot concrete
afspraken gekomen om de ver-
kiezingen zo covid-proof moge-
lijk te maken”, zo legt de rege-
ring uit. ,,Dit is nu des te belang-
rijker omdat er verschillende
varianten van het virus actief
zijn en het aantal besmettingen
oploopt.” De ER heeft meer 
kieslokalen en heeft ook het aan-
tal stemmers gemaximaliseerd.
De kiezers wordt gevraagd zo-
veel mogelijk overdag te stem-
men en niet tot laat in de mid-
dag te wachten. Partijen hebben
beloofd geen mensen bij de in-
gang van de stemlokalen te
plaatsten die folders en andere
informatie uitdelen aan de stem-
mers. Daarvoor in de plaats mo-
gen er wel posters opgehangen
worden buiten de stemlokalen.
Ook zullen er geen partijobser-

vatoren in of buiten de stemlo-
kalen aanwezig zijn. Er mogen
alleen twee observatoren per
partij aanwezig zijn bij het ope-
nen van de stemlokalen om
8.00 uur ’s ochtends en om
19.00 uur bij het tellen van de
stemmen. De namen van de ob-
servatoren moeten vooraf opge-
geven worden bij de ER zodat
deze personen ook na de avond-
klok op straat mogen zijn. 

Als de partijleiders gaan stem-
men zal dit niet in een groep ge-
daan worden. De partijleiders
mogen alleen drie personen
meenemen. Ook leden en ande-
re partijfanatici mogen niet door

de partij gezamenlijk vervoerd
worden in bussen of andere wa-
gens.

De ER zorgt ervoor dat er 
een goede doorstroom is in de
stemlokalen, bovendien zijn er
‘crowd managers’ aanwezig en
beveiligingspersoneel. Buiten
het stemlokaal zal de politietoe-
zicht houden op de openbare or-
de. ,,Als partijaanhangers zich
niet aan de regels houden zal er
eerst contact opgenomen wor-
den met de partijleiders. Als de
situatie niet onder controle ge-
houden kan worden, zal de poli-
tie ingrijpen”, zo wordt gewaar-
schuwd.

Zowel voor als na de verkie-
zingen zullen partijen ervoor
zorgen dat er geen samenscho-
ling is van mensen bij de partij-
huizen of in het huis van kandi-
daten, hebben de partijen be-
loofd. 

Verzocht wordt om geen har-
de muziek aan te zetten bij par-
tijhuizen, zodat mensen niet
hoeven te schreeuwen en ook
geen extra mensen worden aan-
getrokken vanwege de muziek,
waardoor het virus gemakkelij-
ker verspreid wordt. Verder
moet zoveel mogelijk gelet wor-
den op social distance en het
dragen van een mondkapje.
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We kunnen niet terug naar normaal,
want normaal was nou juist het

probleem.

Wat Curaçao nu nodig heeft is kiezers
die anders durven te stemmen dan

normaal.

VISHON
Advertentie

Stemmen 
per groep
overwogen

Er zullen geen partijobservatoren in of buiten de stemlokalen aanwezig zijn. Er mogen alleen twee obser-
vatoren per partij aanwezig zijn bij het openen van de stemlokalen en bij het tellen van de stemmen.
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het visiedocu-
ment van de partij Vishon onder
leiding van Miles Mercera start
met te stellen dat er meer inclu-
sie moet zijn en een eerlijkere
verdeling van rijkdom. Op soci-
aal terrein zijn er een hoop plan-
nen. Een greep: ,,Onze burgers
moeten geholpen worden bij
een ‘mindset change’ zodat ze
leren dat we succesvol kunnen
zijn als individuen, gezinnen,
buurten en als land.” Maar ook
staat de partij een decentralisatie
van het ministerie van Sociale
Ontwikkeling Arbeid en Welzijn
(SOAW) voor. ,,Om succesvol te
zijn, moeten de sociale casusme-
dewerkers van het ministerie
van SOAW weer ‘fysiek aanwe-
zig’ zijn in de wijken.” Ook van-
uit de politieorganisatie moet
meer met deze SOAW-mede-
werkers samengewerkt worden.
Op het gebied van de gezond-
heidszorg is het belangrijk deze
ook meer naar de wijk te ver-
plaatsen met gezondheidscen-
tra. 

Op lokaal niveau staat de par-
tij dus voor dat er mee op wijkni-
veau gedaan wordt, maar op in-
ternationaal niveau wil Vishon
vooral de samenwerking met
Nederland en de andere eilan-
den blijven behouden. ,,Samen-
werken binnen ons land en bin-

nen het Koninkrijk is essentieel
om ons doel te bereiken. We wil-
len daarom werken aan de on-
derlinge verstandhouding en het
wederzijds vertrouwen. Verder
is het belangrijk de juiste priori-
teiten te stellen”, aldus Vishon.
In het document staat verder:
,,Curaçao moet zijn positie in
het Koninkrijk en het bijbeho-
rende netwerk gebruiken om de
wereld te veroveren. Het ultieme
einddoel is daarbij niet dat Cura-
çao ooit een onafhankelijk land
wordt. Waar we wel voor gaan is
een Curaçao dat zoveel mogelijk
zelfvoorzienend wordt en dus
steeds minder afhankelijk is van
anderen om zijn doelen na te
streven.” Voor de partij blijft het
werken aan een geschillenrege-
ling van belang. Laten andere
partijen zich minder uitdrukke-
lijk uit over het Caribisch Or-
gaan voor Hervorming en Ont-
wikkeling (Coho), Vishon heeft
daar wel een duidelijke visie op
en stelt dat er de afgelopen tien
jaar de schaarse financiële mid-
delen aan verkeerde zaken be-
steed zijn met als gevolg ver-
slechtering van de kwaliteit van
onderwijs, zorg, het ambtelijk
apparaat en financiële institu-
ties. Verder stelt Vishon dat ad-
viezen van het Internationaal
Monetair Fonds (IMF), de Cen-
trale Bank, de Algemene Reken-

kamer, Ombudsman, Raad van
Advies en de Sociaal-Economi-
sche Raad niet opgevolgd wor-
den. ,,De Nederlandse overheid
vreest dat als wij op dezelfde voet
verder gaan, de liquiditeitssteun
wederom verkeerd zal worden
besteed. Om die reden heeft zij
dwingende maatregelen verbon-
den aan de liquiditeitssteun, via
de Rijkswet Coho. Vishon staat
van meet af aan achter de Rijks-
wet Coho, het landspakket en
het beoogde toezicht. Wij zien
het als een kans om ‘once and
for all’ orde op zaken te stellen”,
aldus de partij. Vishon zal hier-
over na de verkiezingen dus niet
heronderhandelen maar ziet
mogelijkheden het landspakket
uit te breiden zodat het meer
recht doet aan de daadwerkelijke
hervorming en ontwikkelgebie-
den van Curaçao.

Opvallende aandachtspunten

in het visiedocument zijn verder
dat de partij een verdubbeling
van de bevolking voorstaat om
zo economische groei te bewerk-
stelligen. De partij wil innovatie
stimuleren en de toepassing van
nieuwe technologie, automatise-
ring, digitalisering, robotica en
AI via incentives of subsidies.
Vishon heeft veel aandacht voor
het toerisme, een sector waaruit
Mercera zelf afkomstig is. Het
toeristenbureau CTB moet pu-
bliek-privaatrechtelijk worden
en Curaçao Tourism Authority
(CTA) gaan heten waarvan het
budget verdubbeld moet worden
voor betere marketing en PR. Er
moet een opleidingsinstituut ko-
men, een vijf-sterren Hospitality
& Tourism Academy en een
beurzenprogramma voor lokale
studenten om het studeren in de
richting van toerisme te bevor-
deren.

Op het gebied van onderwijs
moet de ‘honger’ naar leren
weer aangewakkerd worden. De
partij vindt taalonderricht een
belangrijk speerpunt, maar ook
digitalisering. ,,Bij meertalig on-
derwijs denken wij breed en
gaan wij uit van talen zoals Papi-
aments, Engels, Nederlands,
Spaans, Duits, Frans en zelfs
Mandarijn”, zo staat in het pro-
gramma. Verder vindt de partij
het de moeite waard de verleng-
de schooldag te introduceren.
,,Onderzoek of het mogelijk is
om educatieve/naschoolse uren
te verlengen door het beëindi-
gen van ons zogenaamde ‘tro-
penrooster’, waardoor er meer
tijd komt voor onderwijs, sport,
cultuur en sociale vorming.”
Ten aanzien van sport wordt ge-
steld: ,,Wij streven ernaar om
Curaçao Olympisch erkend te
krijgen.”

Vishon wil decentraliseren

De leden op de lijst van Vishon. Iemand die de partij aanhangt wordt een ‘Vishonario’ genoemd. 



Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Op Curaçao
ligt de kiesdeler doorgaans
rond de 3.500 stemmen.
Dat wil zeggen dat met cir-
ca 3.500 stemmen een
partij een zetel heeft in de
Staten (in 2017 was de
kiesdeler ruim 3.700). Om
de kiesdeler exact te bere-
kenen moet het aantal uit-
gebrachte geldige stem-
men gedeeld worden door
het aantal te verdelen ze-
tels, in het geval van Cura-
çao is dat 21. Hoe groter de
opkomst, hoe hoger de
kiesdeler wordt en hoe
meer stemmen een partij
moet halen voor een zetel. 

Als de kiesdeler bekend

is, kan bij elke partij bere-
kend worden hoeveel ze-
tels er behaald zijn. Soms
blijven er enkele restzetels
over. Met andere woorden
niet alle 21 Statenzetels
worden direct ingevuld.
Zo kregen de partijen bij
de verkiezingen van 2017
volgens het aantal uitge-
brachte stemmen samen
16 zetels en bleven er 5
restzetels over die vervol-
gens over de partijen wer-
den verdeeld. De restzetels
worden toegekend volgens
de volgende berekening:
Bij de partijen die een ze-
tel of meer hebben be-
haald wordt één extra zetel
opgeteld. Vervolgens
wordt het aantal ontvan-

gen stemmen op die partij
gedeeld door dat aantal ze-
tels plus één. De partij die
het hoogste gemiddelde
heeft, krijgt volgens dit
model de eerste restzetel.
Mochten er meerdere rest-
zetels over zijn, dan wordt
de rekenmethode her-
haald. Bij de verkiezing
van 2017 waren er dus vijf
restzetels over en kregen
uiteindelijk drie partijen
één restzetel en één partij
kreeg er twee. In 2017 wa-
ren er 120.430 kiesgerech-
tigden, werden er 78.830
geldige stemmen uitge-
bracht (65,5 procent) en
was de kiesdeler 3.753,80.
Om een voorbeeld van de
berekening te geven: Kòr-

sou di Nos Tur (KDNT)
behaalde 7.439 stemmen
en daarmee één zetel. De
partij werd vervolgens een
restzetel toegekend omdat
de berekening van 7.439
gedeeld door 2 (de toege-
kende zetel plus één), uit-
kwam op 3.719,5 het hoog-
ste gemiddelde van alle
partijen waarover deze be-
rekening werd uitgevoerd.
Dit jaar zijn er minder
kiesgerechtigden, te weten
116.146, maar is de ver-
wachting  volgens de in
deze krant gepubliceerde
peiling van de University
of the Dutch Caribbean
(UDC) dat 81 procent wil
gaan stemmen. De kans is
dus groot dat er meer gel-

dige stemmen worden uit-
gebracht en de kiesdeler
mogelijk groter is dan
3.753,80. Omdat er meer
partijen zijn dan in 2017,
zal het aantal uitgebrachte
stemmen mogelijk meer
verspreid worden en is de

kans groot dat veel partij-
en uiteindelijk geen zetel
behalen in de Staten. Hoe
meer ‘verloren’ stemmen
op deze partijen, hoe meer
restzetels te verdelen zijn
en dat kan tot verrassin-
gen leiden.
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Restzetels kunnen verrassen

Kranshi ruimt extra tijd in om deze personen alsnog aan een identiteitskaart te helpen via
het Vergunningenloket.

Voor wie interesse heeft kan met deze tabel van de ver-
kiezingsuitslag van 2017 de berekening nog eens oefe-
nen.

ER: Zorg voor geldig ID
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Electorale Raad (ER) benadrukt dat kiezers alleen kunnen stem-
men met een geldig identiteitsbewijs. ,,Heeft iemand geen identiteitsbewijs, dan
kan er niet gestemd worden. Het bevolkingsregister Kranshi constateert dat er
een grote groep is van mensen die geen enkel identiteitsbewijs hebben, geen pas-
poort, geen sédula en geen rijbewijs”, aldus de ER. Kranshi ruimt extra tijd in om
deze personen alsnog aan een identiteitskaart te helpen via het Vergunningenlo-
ket. Personen van wie de sédula of het rijbewijs in juli 2020 is verlopen, krijgen
een verlenging van zeven maanden om deze te vernieuwen. Daarvoor kan een te-
lefonische afspraak gemaakt worden, per e-mail of via sita@gobiernu.cw. 



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Partido Nashonal di Pu-
eblo (PNP), naast de Partido Democraat
(DP) de oudste partij van Curaçao, heeft
nog altijd de mens centraal staan, zo
blijkt uit het partijprogramma. ,,Onze be-
volking heeft een eigen identiteit en weet
deze ook vast te houden, maar is tegelij-
kertijd flexibel en staat open voor andere
culturen en wereldwijde ontwikkelingen.
Dit is nodig om vooruit te komen”, aldus
de partij die de Curaçaoënaar op deze ma-
nier als een wereldburger beschrijft. Ac-
tiepunten in het programma zijn dan ook
om de mensen te stimuleren om het
maximale uit zichzelf te halen en om het
niveau van normen en waarden en natio-
nalistisch gevoel te verhogen. Integriteit
staat hoog in het vaandel en kan bereikt
worden met een gedragscode en screen-
ingsmethode voor de publieke sector en
het instellen van een integriteitskamer.
De partij heeft ook aandacht voor het
ambtenarenapparaat waarin de kwaliteit
en productiviteit verhoogd moeten wor-
den. 

PNP vindt het belangrijk om de maat-
regelen in het Landspakket te evalueren
en ‘onze realiteit aan Nederland voor te
leggen’. Die realiteit is volgens PNP dat
de belastinginkomsten tegenvallen als ge-
volg van de coronacrisis en ook de inkom-
sten van de bevolking afgenomen zijn.
,,Om de economie te laten groeien en de
schulden te verminderen wil PNP het

overheidsapparaat reorganiseren evenals
de belastingwetgeving. Belastingwetge-
ving moet meer geld opbrengen en tege-
lijkertijd dusdanig zijn dat de economie
erdoor gestimuleerd wordt”, zo staat ge-
schreven in het partijprogramma. De par-
tij staat voor integratie van de Inspectie
en Ontvanger der Belastingen en de
Stichting Belastingaccountantsbureau
(SBAB). De dienstverlening moet verbe-
teren. De regering moet overgaan op in-
directe belastingen en de belastingwetge-
ving vereenvoudigen. Verder moeten er

aftrekmogelijkheden zijn van bijvoor-
beeld onderhoud van woningen en
brandverzekering. De wegenbelasting
moet een duidelijke bestemming krijgen.
Verder moeten er regels komen voor zelf-
standigen (zzp’ers) die inkomstenbelas-
ting moeten betalen, maar ook een pensi-
oen moeten kunnen opbouwen. 

Om de economie te laten groeien moe-
ten er 4.000 hotelkamers bij, moet de red
tape geëlimineerd worden, de productie
omhoog, het midden- en kleinbedrijf ge-
stimuleerd, de raffinaderij en Bullenbaai

weer operationeel en de zoektocht naar
olie in de Curaçaose wateren hervat wor-
den. Bij Vaersenbaai moet een tweede ha-
ven gebouwd worden en de vrije zones
moeten voor alternatieve doeleinden ge-
bruikt gaan worden. De PNP staat een
monetaire en economische unie voor met
Aruba en Sint Maarten met vrij verkeer
van goederen, mensen en diensten.

Op sociaal gebied wil de PNP het aan-
tal onderstandtrekkers met 30 procent
verlagen en werken aan re-integratie in
het arbeidsproces en om- en bijscholing.
Verder vindt de partij dat het bedrijfsle-
ven moet investeren in onderwijs. De in-
troductie van de verlengde schooldag
vindt de partij ook belangrijk evenals het
praktisch beroepsonderwijs en volwasse-
nenonderwijs.

Opvallende punten bij justitie zijn het
verlagen van recidive onder de gedeti-
neerde jeugd met 40 procent, het ontwik-
kelen van een programma voor gedeti-
neerde vrouwen die first offender zijn en
het centraliseren van instellingen als de
Gezinsvoogdijinstelling (GVI), Reclasse-
ring, Voogdijraad, Veiligheidshuis en
Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC).
De juridische positie van de politie moet
verbeteren en het politie-internaat moet
opnieuw ingericht worden.

Op gezondheidsgebied moet er vooral
meer aandacht zijn voor ouderen. Verder
staat preventie hoog in het vaandel en
moeten de zorgkosten omlaag.
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PNP: Curaçaoënaars wereldburgers

Lijsttrekker Ruthmilda Larmonie-Cecilia bij het indienen van haar ondersteunings-
stem in januari. Omdat de PNP geen Statenvertegenwoordiging heeft, moest de partij
eerst genoeg ondersteuningsstemmen krijgen. FOTO ARCHIEF
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KUMUNKORSOU

ROOD - WIT - BLAUW, 
ORANJE CURAÇAO.
Een gelijkwaardige gemeente 
van Nederland. Samen groeien 
met Europa. Samen Sterker 
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Kumun: Zonder NL gevolgen niet te overzien
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Kòrsou Un Muni-
sipio Ulandes Nobo (Kumun)
schenkt in haar partijprogram-
ma ‘Deugdelijk bestuur en een
beter Curaçao voor iedereen’ uit-
gebreid aandacht aan alle minis-
teries, maar vertelt ook over de
missie, visie en speerpunten van
de partij. De partij, die in juni
2020 is opgericht met aan het
roer Luigi Faneyte, is duidelijk
in haar overtuiging: zonder de
hulp van Nederland waren de
consequenties van de coronacri-
sis niet te overzien geweest. 

Curaçao staat voor grote uit-
dagingen, zo stelt Kumun in
haar inleiding. ,,Het coronavirus
heeft de kwetsbaarheden van
Curaçao op pijnlijke en confron-
terende wijze blootgelegd. Tien-
tallen jaren van mismanage-
ment binnen de overheid en ge-
brek aan deugdelijk en integer
bestuur hebben laten zien dat
slechts een kleine groep inwo-
ners profiteert van de grote rijk-
dommen die Curaçao te bieden
heeft. Het coronavirus is niet de
oorzaak van de uitdagingen
waar Curaçao nu voor staat, het
heeft slechts het proces ver-
sneld. Als bijvoorbeeld gekeken
wordt naar de staat van de we-
gen, de kwaliteit van het onder-

wijs en de enorme schuldenlast
die de afgelopen tien jaar weer
door de bestuurders is opge-
bouwd, dan kan niet anders wor-
den geconcludeerd dan dat
structurele hervormingen nood-
zakelijk zijn om de bevolking
een betere toekomst te kunnen
bieden. Curaçao profiteert te
weinig van alle technische, eco-
nomische en andere ontwikke-
lingen die wereldwijd plaatsvin-
den.”

Het doel van Kumun is om op
basis van een duidelijke visie en
concrete plannen de welvaart en
het welzijn van alle inwoners
van Curaçao te verhogen. ,,Dit
zal niet vanzelf gaan. Kumun
heeft de plannen en het team
om leiding te kunnen geven aan
de uitvoering van deze plannen.
Curaçao kan echter alleen groei-
en als iedereen bereid is om daar
een bijdrage aan te leveren”, al-
dus de partij, die staat voor on-
dersteuning van de zwakkeren
in de samenleving en ook voor
het nemen van de eigen verant-
woordelijkheid. ,,Iedereen heeft
kwaliteiten die ingezet kunnen
worden om de eigen toekomst
en die van de gemeenschap als
geheel te verbeteren. Van ieder-
een zal dan ook een bijdrage
worden verwacht om gezamen-

lijk de plannen uit het program-
ma te realiseren.”  De coronacri-
sis heeft de kwetsbaarheid - zo
stelt Kumun - van een kleine ge-
meenschap als Curaçao laten
zien. ,,De gevolgen van het coro-
navirus zijn zeer groot voor veel
bewoners van Curaçao. Zonder
de hulp van Nederland waren de
consequenties echter niet te
overzien geweest. Door de medi-
sche en financiële ondersteu-
ning door Nederland alsmede de
verstrekking van voedselpakket-
ten hebben velen het hoofd nog
net boven water kunnen hou-
den. De visie van Kumun is dan
ook dat integratie met Neder-
land de beste garantie biedt voor
(bestuurlijke) stabiliteit en groei
van Curaçao op vele gebieden.
De komende jaren, waarin Ne-
derland middels het Caribisch
Orgaan voor Hervorming en
Ontwikkeling (Coho) sturing zal
geven aan het doorvoeren van de
benodigde hervormingen, zul-
len deze verwachtingen van Ku-
mun worden bevestigd. Uiter-
aard behoudt Curaçao hierbij
zijn eigen identiteit en cultuur.”

Kumun wil met instemmen
van de Staten een referendum
organiseren waarin de bevolking
van Curaçao zich kan uitspreken
over de staatkundige toekomst

van het land. De overtuiging van
Kumun is dat Curaçao het beste
af is bij volledige integratie met
Nederland, als volwaardige ge-
meente van Nederland. Hier-
mee krijgen de inwoners van
Curaçao dezelfde rechten en
plichten als alle overige inwo-
ners van Nederland, stelt de par-
tij. In tegenstelling tot bijvoor-
beeld Bonaire kiest Kumun voor
een gemeente met ‘Ultra Peri-
feer Gebied’ (UPG)-status. Dit
betekent dat Curaçao tevens Eu-
ropees grondgebied wordt. ,,Het
gevolg hiervan is dat aanspraak
kan worden gemaakt op Neder-
landse en Europese fondsen. Te-
vens vervallen hiermee de im-

port- en exportheffingen van en
naar landen binnen de Europese
Unie”, aldus Kumun, die tegelij-
kertijd stelt: ,,Het is echter aan
de bevolking van Curaçao om
daar met meerderheid van stem-
men een besluit over te nemen.
Een stem op Kumun betekent
dan ook nog geen automatische
aansluiting bij Nederland. Het
geeft slechts steun aan het orga-
niseren van het referendum.
Niet meer en niet minder.”

Kumun committeert zich aan
de uitvoering van het Landspak-
ket. Het partijprogramma van
Kumun is een (gedeeltelijke) na-
dere uitwerking van dit Lands-
pakket, zo stelt de partij tot slot.

De visie van Kumun is dat integratie met Nederland de beste garan-
tie biedt voor (bestuurlijke) stabiliteit en groei van Curaçao.



Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - MFK is de verkie-
zingsperiode ingegaan met de
slogan ‘Nos kurason ta bati pa
Kòrsou’ (ons hart klopt voor Cu-
raçao). ,,Als jouw hart ook voor
Curaçao klopt, willen we je vra-
gen je bij ons aan te sluiten en
ons je vertrouwen te schenken
zodat wij kunnen werken aan
het versterken van het hart van
Curaçao zodat het eiland beter
kan functioneren en wij alle-
maal een gezond en veilig leven
kunnen leiden.”

Dat zegt partijleider Gilmar
‘Pik’ Pisas in het voorwoord van
het partijprogramma van Move-
mentu Futuro Kòrsou (MFK)
voor de aankomende Statenver-
kiezingen van 19 maart 2021. In
het programma dat speciaal voor
de aankomende verkiezingen is
samengesteld, wordt stilgestaan
bij maar liefst twaalf actiepun-
ten: de context van de Covid-19-
pandemie; een nieuwe toe-
komst; strategische doelen; soci-
ale ontwikkeling; onderwijs; eco-
nomische ontwikkeling; volks-
gezondheid en milieu; bestuur,
planning en dienstverlening; be-
leid van verkeer, vervoer en
ruimtelijke planning; innovatief
en rechtvaardig financieel en fis-
caal beleid; en justitie.

In het onderdeel ‘Context van

de Covid-19-pandemie’ wordt
onder andere ingegaan op de co-
ronacrisis die ook Curaçao hard
heeft geraakt en de armoede die
dit op het eiland heeft blootge-
legd. Maar ook besteedt MFK
uitvoerig aandacht aan het Coho
- het Caribisch
Orgaan voor
Hervorming
en Ontwikke-
ling - dat voort
is gekomen uit
onderhandelingen tussen Cura-
çao en Nederland in verband
met verdere noodsteun tijdens
de coronacrisis.

MFK stelt dat het kabinet-
Rhuggenaath ‘onze hele ge-
meenschap aan Nederland heeft
gebonden, waarbij ons bestuur
en het nemen van eigen beslis-
singen is overhandigd aan een
Nederlandse entiteit, zonder dat
de gemeenschap hierover is ge-
raadpleegd’. ,,Coho betekent in
het Papiaments misvormd en
het Coho dat het kabinet-Rhug-
genaath heeft getekend is daad-
werkelijk een misvormd voorstel
waarbij de pensioenleeftijd
wordt verhoogd tot 66, met de
mogelijkheid tot verdere verho-
ging tot 67; en waarbij onze ter-
reinen onder een zogeheten
grondbedrijf komen te vallen
waardoor de regering maar wei-

nig instrumenten overhoudt om
de bevolking van een stuk ter-
rein te voorzien. Dit betekent dat
we als bevolking achteruit zijn
gegaan”, aldus de partij. MFK is
dankbaar dat de rijkswet Coho
nog niet van kracht is. ,,Dit kan

pas wanneer de
Raad van State
en de Staten van
de CAS-eilanden
hun goedkeuring
hebben gegeven.

Met andere woorden: de wet kan
nog worden goedgekeurd, maar
de wijze waarop de wet nu in el-
kaar is gezet biedt niet veel per-
spectief, zeker niet voor de ge-
pensioneerden en ambtenaren.”

De lening van 1 miljard gul-
den voor de drie eilanden gedu-
rende de komende zeven jaren
is volgens MFK ‘onvoldoende
voor Curaçao om uit de proble-
men waar ze zich in bevindt te
komen’. ,,Stel je eens voor dat
Curaçao in zeven jaar de helft
hiervan krijgt, 500 miljoen gul-
den. Dit is 72 miljoen gulden
per jaar en verre van voldoende
om onze economie een boost te
geven. Op een begroting van cir-
ca 2 miljard gulden, is dit slechts
een druppel op een hete plaat.
De bedoeling van Coho is dege-
nen die er financieel het zwakst
voor staan, deel van hun inkom-

sten te laten afstaan.” De verkie-
zingen en daarmee een nieuwe
regering betekent volgens MFK
een nieuwe wending voor het
land en een nieuw beleid. ,,An-
ders heeft het geen zin om op 19
maart naar de stembus te gaan.
Het is voor MFK de bedoeling
om opnieuw naar de onderhan-
delingstafel te gaan met de Ne-
derlandse regering en tot een
uitgebreider pakket te komen
dat een werkelijke push geeft
aan onze economie. We moeten
aan een bedrag van een half mil-
jard zien te komen om dat voor
de komende drie tot vijf jaren in

onze economie te kunnen ste-
ken. MFK heeft deze plannen al
op papier staan en is klaar om
deze aan Nederland te presente-
ren.”

MFK werd vlak voor de verkie-
zingen van 2010 opgericht door
toenmalig leider en politicus
Gerrit Schotte. De partij wordt
sinds vorig jaar geleid door Pi-
sas. Hij is ook nummer één op
de lijst bij de aankomende ver-
kiezingen. De nummer twee is
Charles Cooper; op plek drie
Charetti Francisca; plek vier Ja-
vier Silvania; en op vijf Eduard
Braam.
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MFK: Coho biedt geen perspectief

MFK wil terug naar
onderhandelingstafel

met Nederland

MFK-partijleider Gilmar ‘Pik’ Pisas met lijstduwer Ishahier Monte.
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Partido Inovashon
Nashonal (PIN) wil de relaties
binnen het Koninkrijk ‘verder
uitbouwen’, maar doet geen
concessies wat betreft de ver-
houdingen zoals vastgelegd in
het Statuut. ,,Het gelijkwaardig-
heidsprincipe is niet onderhan-
delbaar.”

Dat staat in de Nederlandse
versie van het partijprogramma.
De partij van Suzy Camelia-
Römer is het niet eens met de
organisatiestructuur van het Ca-
ribisch hervormings- en ontwik-
kelingsorgaan (Coho). Novem-
ber vorig jaar ging de Curaçaose
regering akkoord met de voor-
waarden bij de derde tranche li-
quiditeitssteun van Nederland.
Nederland zal Curaçao onder-
steunen met geld, kennis en
kunde om de afgesproken struc-
turele hervormingen door te
voeren. Dat gebeurt binnen 
het Coho. Het orgaan houdt toe-
zicht op de
uitvoering
en kan zo
nodig optre-
den. PIN
kan zich
niet vinden in de constructie
‘waarbij de Nederlandse rege-
ring drie personen benoemt om
invulling te geven aan de inhoud
en implementatie van maatrege-
len die op de bevolking van Cu-
raçao van toepassing zullen

zijn’. Bovendien zullen ‘bepaal-
de voornemens in het landspak-
ket leiden tot een expliciete toe-
name van de armoede onder de
Curaça-
ose be-
volking’.
PIN
komt
met een
alternatief en heeft een voorstel
uitgewerkt voor een vorm van
samenwerking ‘waarin de vier
landen gezamenlijk deelne-
men’. Want over het gelijkwaar-
digheidsprincipe, zoals dat is
vastgelegd in het Statuut voor
het Koninkrijk der Nederlanden,
kan niet worden onderhandeld. 

Curaçao moet als land sterker
in zijn schoenen staan. PIN is
voorstander van het verder uit-
bouwen van de samenwerking
tussen de vier landen in het Ko-
ninkrijk (Nederland, Curaçao,
Aruba en Sint Maarten) en de
openbare lichamen Bonaire, Sa-

ba en
Sint
Eusta-
tius,
maar
de au-

tonomie van de CAS-landen
moet worden versterkt. Daarom
wil de partij de Staatsregeling
onder de loep nemen. Niet al-
leen wat betreft de positie van
Curaçao als onafhankelijk land,
maar ook voor een betere contro-

le op de begroting van de over-
heid en een weerbaarder electo-
raal systeem. In het partijpro-
gramma wordt specifiek ge-

noemd ‘het
voorkomen
van zetelroof
in het parle-
ment’. Daar-
van was PIN-

leider Camelia-Römer vorig jaar
juli zelf nog het slachtoffer toen
enig PIN-Statenlid Rennox Cal-
mes uit de partij stapte zonder
zijn zetel terug te geven. Came-
lia-Römer besloot, bij gebrek
aan steun in het parlement, haar
ontslag in te dienen als minister
van Gezondheid, Milieu en Na-
tuur (GMN). Calmes ging verder
als onafhankelijk Statenlid en
doet aan de verkiezingen mee
als lijsstrekker van Trabou pa
Kòrsou. 

De campagne van PIN draagt
de slogan ‘Un Kòrsou dotá’, vrij
vertaald een verrijkt Curaçao.
Met innovatieve oplossingen en
een moderne aanpak wil de par-
tij de uitdagingen van het eiland
te lijf gaan. Het vizier is gericht
op 2030. Maar op korte termijn,
binnen een tot drie jaar, moeten
eerst de acute sociale problemen
worden opgelost. In de acht uit-
gangspunten komen onder an-
dere de bekende stokpaardjes
van Camelia-Römer tijdens haar
ministerschap naar voren. Well-
ness-centra, wellness-coaches
en ‘voedselbossen’ bijvoorbeeld
voor de arme buurten van het ei-
land, onder het kopje ‘Niet al-
leen bestaan, maar ook leven: de
wijk’. Maar ook het ‘op grote
schaal invoeren van voedings-
en volkstuinprogramma’s’, be-
kend als Kunukito di Kas i di Ba-
rio. En voor ‘creatieve en waardi-
ge banen’: het bevorderen van
wellness-toerisme en het ver-
sneld afhandelen van wetgeving
voor medicinale cannabis. Dat
laatste zou drie jaar na afgifte
van vergunningen aan licentie-
houders 3.000 tot 9.000 banen
opleveren. Mensen met een in-
komen onder het bestaansmini-
mum krijgen een pakket aan
voorzieningen met onder ande-
re voedingsmiddelen, een wo-
ning, elektriciteit en water en in-
ternet. Maar alleen als zij in ruil
daarvoor een verplichte vakop-
leiding of training volgen en be-
reid zijn maatschappelijk nuttig
werk te verrichten, zoals het on-
derhoud van wegen en buurten.
Met een versnelde uitgave van
erfpachtgronden en het bouwen
van 750 eenvoudige woningen
per jaar wil PIN ervoor zorgen
dat ook burgers met weinig in-
komen een huis kunnen kopen. 

Vanuit de visie dat het in een
samenleving draait om de ont-
wikkeling van de mens geeft
PIN op langere termijn prioriteit

aan onderwijs als beleidsgebied.
,,Modernisering en innovatie is
nú nodig.” De nummer zeven
op de lijst, Marta Römer-Dijk-
hoff, was van 1994 tot 1998 mi-
nister van Onderwijs voor de Ne-
derlandse Antillen en van 2013
tot 2015 voor Curaçao. Uitgangs-
punt in het partijprogramma is
dat ‘kwaliteitsverschillen tussen

scholen tot het verleden beho-
ren’. Daarvoor is onder andere
een ‘drastische modernisering
van de schoolgebouwen’ nodig
en moet digitaal onderwijs met
goede internetverbindingen de
norm zijn.

De complete tekst van het ma-
nifest is te vinden op de website
www.pincuracao.com.

Gelijkwaardigheid
heilig principe voor PIN

‘Rijker Curaçao met 
innovatieve oplossingen’

‘Op langere termijn 
prioriteit aan onderwijs’



Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De partij Pu-
eblo Soberano (PS) is voor-
al tegen het Landspakket
en het Caribisch Orgaan
voor Hervorming en Ont-
wikkeling (Coho). Aan-

voerder Ben Whiteman
ziet in deze ontwikkelin-
gen een manier van Neder-
land om een steeds grotere
vinger in de pap te krijgen
en het Curaçaose volk op
de knieën te krijgen. ,,De
plannen en pakketten zijn

niks nieuws. In 2010 is al
door Nederland gepro-
beerd de zin door te druk-
ken en ons te dicteren wat
wij moeten doen. En lukt
dit niet rechtsom, dan
komt het later linksom
weer terug”, aldus White-

man. De partij beklaagt
zich er vooral over dat de
bevolking voor een voldon-
gen feit is gesteld en
spreekt van dictatoriale be-
slissingen die genomen
zijn. Curaçao is een perfec-
te trampoline van Neder-
land om handel te drijven
in het Caribisch gebied en
met Zuid-Amerika, aldus
de partij die vindt dat Ne-
derland een dubbele agen-
da heeft. Whiteman: ,,Ne-
derland moet gestopt wor-
den, het is schaamteloos
dat we een lening krijgen
die ons verstikt. We verko-
pen onszelf en er komen
alleen maar meer Jan
Thiels bij.” De partij wil
verder niet veel kwijt over
de plannen. ,,We doen
vaak veel dingen en ande-
ren gaan er met onze 
plannen van door”, aldus 
Whiteman. De partij blijft
ook vasthouden aan Gu-
angdong Zhenrong Ener-
gy (GZE) voor de overna-
me van de raffinaderij. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Kòrsou Esun Mihó
(KEM) is de partij die bijna alles
in het grijs heeft, maar officieel
goud als kleur toegewezen heeft
gekregen. Het partijprogramma
begint met het volkslied van Cu-
raçao. In het programma komt
naar voren dat er vooral nage-
dacht is over modernisering in
de zin van digitalisering en tech-
nologieën op het gebied van (een
beter) milieu. 

De hoofstukken zijn inge-
deeld naar de ministeries en be-
gint bij Algemene Zaken. Daar
wordt direct iets geschreven over
de relatie met Nederland. ,,Op
korte termijn moet er een dia-
loog komen met Nederland over
de toekomstige relatie. Het is
niet acceptabel om elkaar te ver-
rassen in de regeerperiode 2021-
2025 of in de toekomst”, aldus
KEM. De partij staat onder aan-
voering van Michelangelo Marti-
nes met op de tweede plaats An-
thony Godett, die lange tijd de
partij van zijn vader Frente
Obrero Liberashon 30 di mei
(FOL) trok. 

De verhoudingen in het Ko-
ninkrijk moeten in elk geval ge-
baseerd zijn op respect en gelijk-
waardigheid, zo wordt aange-
voerd. En verder: ,,Er moet
duidelijkheid komen in de Cura-
çaose participatie bij bepaalde
diensten zoals de kustwacht.
Hierin heeft Curaçao niets te
zeggen.” 

Overigens wordt onder het
kopje Justitie wel gesteld dat de

grenzen versterkt moeten wor-
den met steun van Nederland.
Ten aanzien van het Caribisch
Orgaan voor Hervorming en
Ontwikkeling (Coho) wordt ge-
steld: ,,KEM zal het Landspakket
(Coho) evalueren en wil de dia-
loog openen om daar waar nodig
is veranderingen aan te bren-
gen. Als dit niet geaccepteerd
wordt, zal KEM wat nu op tafel
ligt niet respecteren.” Verder
moet volgens de partij over de
nationale schuld opnieuw on-
derhandeld worden. ,,Dit moet
gebeuren zonder druk of onge-
schikte condities.”

Verder vindt de partij dat er
meer ‘verantillianiseerd’ moet
worden en mensen van Cura-
çaose komaf posities moeten be-
kleden, zoals de procureur-gene-
raal, officier van justitie en rech-
ters, evenals de directeur in be-
langrijke sectoren zoals het
toerisme en de maritieme sec-
tor. De partij is voorstander van
het invoeren van consultatieve
referenda als er belangrijke be-
slissingen genomen moeten
worden, zodat er sprake is van
zoveel mogelijk inclusie. En bin-
nen AZ moet er gezocht blijven
worden naar de aanwezigheid
van olie in de Curaçaose wate-
ren. Ten aanzien van de raffina-
derij wordt niet veel geschreven.
Het enige dat in het partijpro-
gramma staat is het volgende:
,,De mogelijkheid moet onder-
zocht worden om een Initial
Coin Offering (ICO) op te zetten
voor de raffinaderij om zo fond-

sen te werven om deze te moder-
niseren en weer in werking te
krijgen.” Een ICO is een metho-
de om geld op te halen waarbij
gebruik wordt gemaakt van
cryptocurrencies. Het is het
meest populair bij projecten die
hun blockchain-platform, pro-
duct of service nog niet volledig
hebben ontwikkeld. In verband
hiermee wil de partij ook Cura-
çaos digitaal geld lanceren waar-
mee transacties beter, makkelij-
ker en veiliger kunnen plaatsvin-
den. Het eiland moet verder
zoveel mogelijk digitaliseren,
ook in het onderwijs, en over-
gaan tot alternatieve energie
waarbij meer gebruik gemaakt
wordt van water, wind en zon.

Onder het kopje ‘Economie’
staat dat KEM vier belangrijke
bedrijven op het eiland wil uit-
nodigen (Panasonic, Livent,
Ganfeng of Amperex) die een

batterijenfabriek kunnen opzet-
ten voor elektrische auto’s.
Want, zo wordt aangevoerd, de
grondstoffen zoals coltan en
lithium komen uit Zuid-Ameri-
ka. Curaçao ligt wat dit betreft
geografisch gunstig. Ook op het
eiland moet meer elektrisch ge-
reden gaan worden.

Opvallend in het programma
is nog dat KEM met een klok-
kenluiderswet wil komen. Ten
aanzien van onderwijs vindt de
partij dat overwogen moet wor-
den om de schooldag om vijf
uur te laten eindigen waarbij
tussen de middag een maaltijd
verzorgd wordt. Op het gebied
van gezondheidszorg stelt de
partij voor om de Sociale Verze-
keringsbank (SVB) met behulp
van technische bijstand te reor-
ganiseren. Ook de mogelijkheid
van medisch toerisme wordt van
de plank gehaald. Verder moet

er in samenwerking met de
kustwacht een ‘air ambulance’
komen. Op milieugebied wor-
den verschillende voorstellen ge-
daan om de CO2-uitstoot te ver-
lagen maar ook bijvoorbeeld het
gebruik van plastic.

Op sociaal gebied vindt de
partij dat het minimumloon ver-
hoogd moet worden naar 10 gul-
den per uur. Dit is nu 9,62 gul-
den en na vijftig jaar mag dit
weleens opgehoogd worden, zo
vindt de partij.

Tot slot pleit de partij op het
gebied van justitie voor verster-
king van de gevangenis SDKK,
introductie van een small claim
court en een migratiebeleid voor
mensen die arbeid verrichten.
Vluchtelingen moeten be-
schermd worden en een tijdelij-
ke status krijgen waarbij ze vrij
kunnen bewegen. Aldus de
KEM.
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KEM wil
moderniseren

De partij bij de voorverkiezingen. FOTO ARCHIEF

Tien extra
stemlokalen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er zijn dit jaar 117 stemlokalen, tien
meer dan voorgaande jaren. Een van de stemlo-
kalen is gevestigd in de gevangenis. Bij de andere
116 stembureaus kunnen circa 1.000 stemge-
rechtigden terecht. De extra stembureaus zijn in-
gevoerd vanwege de coronapandemie, om zo te
voorkomen dat er te veel mensen bij een stemlo-
kaal terecht moeten. De kiezers worden erop ge-
wezen dat het dus kan voorkomen dat er dit jaar
op een andere locatie gestemd moet worden.

Er zijn net als voorgaande jaren internationale
observatoren aanwezig die het verkiezingsproces
in de gaten houden. Dit jaar is er een observator
uit Sint Maarten en zijn er vier afkomstig van de
Verenigde Staten.

Het is niet bekend hoe laat de resultaten van
de verkiezingen vrijdag bekend zijn. ,,Er zijn 117
stemlokalen en 15 partijen”, aldus de ER, die
hiermee wil aangeven dat er veel werk te verzet-
ten is om alle stemmen geteld te krijgen. Er zul-
len drie briefings zijn 19 maart door de ER, te we-
ten om 12.30, 16.30 en om 19.30 uur.

Op woensdag 24 maart om 17.00 uur zal de
Electorale Raad (ER) de officiële en definitieve
verkiezingsuitslag bekendmaken.PS is tegen het Coho en ziet het als een manier van Nederland om een steeds grotere

vinger in de pap te krijgen.

PS: Nederland wil ons op de knieën
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Ervaren en onervaren partijleiders
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de komende
verkiezingen doen vijftien partij-
en mee. Sommige partijen zijn
nog helemaal nieuw, andere
doen al langer mee en zo ook de
politieke leiders. Het Antilliaans
Dagblad is van alle partijleiders
nagegaan of ze eerder aan ver-
kiezingen hebben meegedaan
en hoeveel stemmen er toen be-
haald zijn. De volgorde die aan-
gehouden wordt is de volgorde
van partijen op het stembiljet.

Te beginnen bij partij num-
mer 1. Un Kambio pa Kòrsou,
aangevoerd door Raichel Sintja-
coba. Hij heeft nog nooit meege-
daan aan verkiezingen. 2. Kòr-
sou Vishonario (Vishon) met
Miles Mercera doet ook voor het
eerst mee aan verkiezingen. 3.
Kòrsou di Nos Tur (KdNT) is
van Amparo dos Santos. Hij
voerde in 2017 ook de lijst aan
en behaalde 5.369 persoonlijke
stemmen, goed voor 72 procent
van het totaal aantal behaalde
stemmen op zijn partij. In okto-
ber 2016 behaalde Dos Santos
5.907 stemmen (72 procent). 4.
Movementu Progresivo (MP)
met Marilyn Mozes behaalde in
2017 2.489 persoonlijke stem-
men, goed voor 64 procent van
het aantal stemmen op haar par-
tij. In 2016 behaalt zij 2.952

stemmen (71 procent). 5. Trabou
pa Kòrsou staat onder leiding
van Rennox Calmes. Hij deed bij
de vorige verkiezingen mee voor
de partij PIN van Suzy Camelia-
Römer, maar trok zich met be-
houd van de Statenzetel terug
uit de partij. In 2017 kreeg Cal-
mes als tweede op de lijst 458
stemmen, 11 procent van het to-
taal aantal stemmen op de partij.
In 2016 staat hij als vierde op de
lijst van Movementu Kousa Pro-
mé (MKP) van René Rosalia en
behaalt 248 stemmen (13 pro-
cent). In 2012 staat hij als negen-
de op de lijst van Frente (FOL)
van Anthony Godett (die nu ove-
rigens nummer 2 is op de lijst
KEM). Calmes behaalde toen 41
stemmen (2,3 procent). 6. Parti-
do Democraat wordt geleid door
Elsa Rozendal. Zij is al langer
politiek actief, maar voert nu de
partij aan die door haar vader is
opgericht. In 2017 staat zij als
vierde op de lijst van MAN en
behaalt 651 stemmen, goed voor
4 procent van het totaal aantal
MAN-stemmen. In 2016 be-
haalt zij beduidend meer stem-
men op dezelfde verkiesbare
plek, namelijk 1.397 (11 procent).
In 2012 staat ze op de lijst van
Pais van Alex Rosaria als num-
mer zes en behaalt 239 stem-
men (1,5 procent). 7. Kòrsou

Esun Mihó (KEM) heeft als aan-
voerder Michelangelo Martines.
Hij stond nooit eerder op een
politieke lijst. 8. Movementu
Kousa Promé (MKP) wordt aan-
gevoerd door René Rosalia die in
2017 1.333 persoonlijk stemmen
kreeg, goed voor 67 procent van
het totaal aantal stemmen op
zijn partij. In 2016 krijgt hij
1.103 stemmen (59 procent). 9.
Partido Nashonal di Pueblo
(PNP) wordt op dit moment ge-
leid door Ruthmilda ‘Mimi’ Lar-
monie-Cecilia. In 2017 behaalt
zij als derde op de lijst van Pue-
blo Soberano (PS) onder aanvoe-
ring van Jaime Córdoba 1.722
stemmen (43 procent), meer
dan  Córdoba (1.490). Dat is ook
het geval in 2016. Als derde op
de lijst haalt zij 1.557 (29 pro-
cent) stemmen en aanvoerder
Córdoba 1.434. 10. Partido Alter-
nativa Real (PAR) staat onder lei-
ding van huidig premier Eugene
Rhuggenaath. Bij de vorige ver-
kiezingen was hij ook partijlei-
der en behaalde 15.049 persoon-
lijke stemmen, 82 procent van
de totale PAR-stemmen. In
2016 is hij tweede op de lijst die
dan geleid wordt door Zita Je-
sus-Leito. Hij behaalt meer
stemmen dan zij, te weten 6.431
(54 procent) tegenover 3.439. In
2007 staat hij ook als tweede op

de PAR-lijst onder Emily de
Jongh-Elhage. 11. Partido Ino-
vashon Nashonal (PIN) staat on-
der aanvoering van Suzy Came-
lia-Römer. Zij is al langer poli-
tiek actief, maar deed in 2017
voor het eerst met haar eigen
partij mee. Zij krijgt dan 2.559
persoonlijke stemmen (61 pro-
cent). In 2016 deed ze nog mee
voor de PNP onder Humphrey
Davelaar. Zij krijgt dan meer
stemmen (3.443, 49 procent)
dan hij 1.689. In 1999 en 2002
voert zij de PNP-lijst aan. 12.
Movementu Alsa Nashon
(MAN) wordt geleid door Steven
Martina. In 2017 krijgt Steven
Martina, tweede op de MAN-
lijst, meer stemmen dan partij-
leider Hensley Koeiman. Marti-
na krijgt 5.864 persoonlijke

stemmen (36 procent) en Koei-
man 4.935 (31 procent). 13.
Movementu Futuro Kòrsou
(MFK) wordt nu aangevoerd
door Gilmar ‘Pik’ Pisas. Hij was
in 2017 vierde op de MFK-lijst
en behaalt onder Gerrit Schotte
3.247 stemmen (21 procent). In
2016 krijgt Pisas als derde op de
lijst 656 stemmen (5,2 procent).
In 2012 is hij goed voor 1.071
stemmen als derde op de
lijst (5,8 procent). 14. Pueblo So-
berano (PS) heeft Ben White-
man als partijleider. In 2016 was
hij de lijstduwer en behaalde
1.116 stemmen (21 procent). 15.
Korsou un Munisipio Ulandes
Nobo (Kumun) wordt geleid
door Luigi Faneyte. Hij deed
niet eerder mee aan verkiezin-
gen.

Van de 15 deelnemende partijen zijn er een aantal die echt nieuw
zijn. Andere deden in eerdere verkiezingen al mee. Op de foto de
stemlijst van 2017. FOTO ARCHIEF



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Kòrsou di Nos Tur
(KdNT) zoekt vooral direct con-
tact met potentiële kiezers. De
partij heeft geen verkiezingspro-
gramma op papier gezet, maar
draagt haar standpunten al
maanden uit via boodschappen
op sociale media en tijdens
buurtbezoeken.

Nu de verkiezingsdag dichter-
bij komt, staat de spotlight vol op
lijsttrekker Am-
paro dos Santos.
Op televisie en
de Facebookpa-
gina van de par-
tij komt het ene na het andere
campagnefilmpje voorbij waarin
wordt benadrukt hoeveel de
KdNT-leider heeft gedaan voor
de bevolking van Curaçao. ‘Sem-
per e lo kumpli ku el a kompro-
meté’, klinkt het lied op de ach-
tergrond, hij zal altijd nakomen
wat hij heeft beloofd. Op beel-
den is te zien hoe Dos Santos
rolstoelen en scootmobielen
weggeeft aan mensen met een

beperking. ,,Danki Amparo pa
tur lokual bo a hasi pa nos pue-
blo. Kòrsou di mi, Kòrsou di nos
tur”, zegt de voiceover. ,,Dank je
wel Amparo voor alles wat je
hebt gedaan voor ons volk. Cura-
çao van mij, Curaçao van ons al-
len.”

Op 11 maart waarschuwt Dos
Santos in een videoboodschap
dat de regeringspartijen PAR,
MAN en eerder ook PIN, de be-

volking hebben
benadeeld.
,,Vier jaar heb-
ben ze niets ge-
daan en nu be-

loven ze van alles”, zegt de
KdNT-lijsttrekker, die van me-
ning is dat ditzelfde kabinet ver-
antwoordelijk is voor het faillis-
sement van Insel Air en de on-
voordelige verkoop van UTS.
Het geld is nooit teruggekomen
bij de bevolking. ,,Jullie zijn je
banen kwijt geraakt en kunnen
nu niet eens normaal voor je ge-
zin zorgen.” Pas op, zegt Dos
Santos. ,,Deze mensen willen

gewoon meer tijd om nog meer
van jullie te stelen. Trap er niet
in.” Een paar dagen eerder, op
9 maart, gaat het bericht op de
Facebookpagina van KdNT nog
over de onderstand die verhoogd
zou worden naar 1.100 gulden.
,,Ze zijn wanhopig, omdat ze de
verkiezingen niet winnen”, legt
Amparo aan zijn achterban uit.
,,Zo werkt het niet. Het is één
grote komedie. Net als Steven
Martina (minister van MEO
voor MAN, red.) die het heeft
over 15.000 nieuwe banen.”

In de campagne van KdNT
wordt Amparo zelf juist afge-
schilderd als ‘de man die woord
houdt’.

Een post van 21 februari komt
met een link naar een uitzen-
ding van TeleCuraçao. Daarin

legt Carlos Monk, nu nummer
drie op de kandidatenlijst van
KdNT, een verband tussen het
Grond- en Vastgoed Bedrijf Cu-
raçao dat de Curaçaose regering
wil oprichten en het Caribisch
orgaan voor hervorming en ont-
wikkeling (Coho) dat gaat toe-
zien op de uitvoering van de
structurele hervormingen die
met Nederland overeen zijn ge-
komen als voorwaarden bij de
Nederlandse liquiditeitssteun.
Volgens Monk zit Curaçao over
vijf jaar in een nog diepere crisis,
juist door de maatregelen die
worden opgelegd in het lands-
pakket. ,,Dan kan de overheid de
schuld aan Nederland niet afbe-
talen en zal Nederland beslag
leggen op het grondbedrijf”, zei
Monk destijds. Op 9 maart be-

richt het Antilliaans Dagblad dat
‘uit niets blijkt dat Nederland
gronden en vastgoed van Cura-
çao zou hebben overgenomen of
gaat overnemen’. Het Grond- en
Vastgoedbedrijf valt direct onder
het ministerie van Verkeer, Ver-
voer en Ruimtelijke Planning
(VVRP) en alle gronden en het
vastgoed blijven onder beheer
van de overheid. Het Coho gaat
niet over de organisatie en de lei-
ding van het bedrijf en heeft uit-
sluitend een adviserende rol wat
betreft de herstructurering.  
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Volk eerst bij Kousa Promé

KdNT-lijsttrekker Amparo dos Santos (rechts) bij het indienen van de kandidatenlijst bij de Electorale
Raad op 21 januari. Hij werd vergezeld door Menki Rojer (links) en Carlos Monk (midden). 

Amparo
dé man
van KdNT

Geen 
stembiljet?

Haal 
duplicaat op
Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - Stemgerech-
tigden die om de een of an-
dere reden geen oproe-
pingskaart in de bus heb-
ben gekregen voor de
verkiezingen op 19 maart
kunnen een duplicaat van
de oproepingskaart bij
Kranshi ophalen. Dit kan
ook nog op de dag van de
verkiezingen.

Van de 116.146 stembil-
jetten die moesten worden
gedrukt zijn er 1.756 niet
gedrukt. De voornaamste
reden hiervoor (in 981 van
de gevallen) is dat het adres
niet bekend is bij Kranshi.
Andere redenen zijn dat de
persoon in kwestie is uitge-
schreven bij Kranshi (286),
of dat het huis niet van een
nummer is voorzien (489).

De Electorale Raad (ER)
doet een oproep aan alle
stemgerechtigden die thuis
in de brievenbus geen
stembiljet hebben gekre-
gen, zo snel mogelijk een
duplicaat bij Kranshi op te
halen en niet te wachten tot
het laatste moment.

Partijstandpunten
via sociale media

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dit jaar wordt voor
Kousa Promé het jaar van de va-
derlandsliefde en van verzet te-

gen het Caribisch Orgaan voor
Hervorming en Ontwikkeling
(Coho). Alleen op die manier
kan ‘een totale vernedering’ van

de Curaçaose bevolking worden
voorkomen.

In een pamflet van vier pagi-
na’s legt de beweging van René
Rosalia kort en bondig haar be-
langrijkste
standpunten
neer. De toon
is strijdbaar,
de taal uitslui-
tend Papia-
ments. Natuurlijk, want Kousa
Promé doet een beroep op het
gevoel van patriottisme onder de
Curaçaose bevolking. Dat bete-
kent liefde voor het vaderland,
maar ook voor de moedertaal,
het Papiaments, dat de instruc-
tietaal moet zijn in het Funde-
rend Onderwijs. Het onderwijs
op Curaçao moet vrij en gratis
zijn. ,,Investeer in educatie en
niet in de repartie van de daken
van scholen”, prikkelt Kousa
Promé de kiezer. De beweging
lijkt de mensen wakker te willen
schudden. In het Coho zitten
straks ‘drie makamba’s zes jaar
lang in onze huiskamer’. ,,Stop
de uitverkoop, stop de moderne
slavernij!” Kousa Promé ziet
maar één uitweg: alleen met 
patriottisme, vaderlandsliefde
dus, kan een totale vernedering

worden voorkomen. Want ‘een
patriot eist respect voor de liefde
die hij heeft voor zijn vaderland’.
In een nieuwe regering zal lijst
acht van de verkiezingen het

proces van de-
kolonisatie in
gang zetten.
,,Kies voor een
eigenzinnige
overheid die

zaken regelt, controleert en ver-
dedigt die voor de bevolking van
vitaal belang zijn. Ten gunste
van het volk en niet van het grote
kapitaal.”

Kousa Promé belooft de Cura-
çaose bevolking ‘leefbare wijken’
met onder andere volkswonin-
gen, buurtscholen, asfalt zonder
gaten, gratis internet, buurtra-
den en parken en pleinen voor
recreatie. De beweging is tegen
privéstranden. Alle stranden,
baaien, kusten, eilanden en
schiereilanden zijn eigendom
van het volk en worden gratis
toegankelijk voor iedereen. Het
patriottisme wordt uitgedragen
met een nationaal radio- en tele-
visiestation en de viering van de
Dia di Kòrsou, dag van Curaçao,
in plaats van de Dia di Bandera,
de dag van de vlag.

Kousa Promé, aangevoerd door René Rosalia, doet een beroep op
het gevoel van patriottisme onder de Curaçaose bevolking. Dat
betekent liefde voor het vaderland, maar ook voor de moedertaal,
het Papiaments, dat de instructietaal moet zijn in het Funderend
Onderwijs.

‘Zonder patriottisme
totale vernedering’ 



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onder de leuze
‘Kòrsou meresé mihó’ (Curaçao
verdient beter) zet Movemento
Progresivo (MP) met aanvoerder
Marilyn Moses in een tweetalige
folder de belangrijkste aan-
dachtspunten van de partij op
een rij. Misschien niet verwon-
derlijk, omdat Moses van huis
uit huisarts is, begint de folder
met ‘gezondheid op hoog ni-
veau, betaalbaar en bereikbaar’.
Met de ervaring van de corona-
crisis vindt MP dat Curaçao be-
ter eigen voorraden moet heb-
ben en daarom heeft zij het pro-
ject Kultura di Salú (gezond-
heidscultuur) in haar program-
ma opgenomen. Het gaat om
meer eigen landbouw, veeteelt
en visserij. Met internationale
steun moet deze sector met 
de modernste technische me-
thodes ondersteund gaan wor-
den.

Moses constateert in haar par-
tijprogramma dat het niet goed

gaat met ’s Lands financiën als
gevolg van de slechte economie
en volgens haar ook slecht be-
leid, maar tevens onvoldoende
belastinginning. Zij wil daarom
de belastingen versimpelen en
van een direct systeem overstap-
pen op een indirect systeem.
Meer en betere controle en bete-
re inning van de belastingen zijn
de oplossingen. 

,,Werken aan het verlagen van
de winstbelasting en de inkom-
stenbelasting en tevens bepaalde
diensten die de overheid subsi-
dieert, ten minste tegen kost-
prijs verkopen om het mogelijk
te maken te investeren in de
kwaliteit van de serviceverle-
ning”, zo voegt zij eraan toe. MP
vindt dat nu eindelijk eens de
Begrotingskamer ingesteld en
dat de Algemene Rekenkamer
Curaçao versterkt moet worden
en dat er een integriteitsbeleid
bij de financiële departementen
in het overheidsapparaat moet
komen.

Onderwijs en vorming moet
betaalbaar en bereikbaar zijn en
meer aansluiten bij het kind.
Ook is een verbetering van de
aansluiting van onderwijs op de
arbeidsmarkt nodig. Zo moet
het vakonderwijs terugkomen. 

In het partijprogramma wordt
de raffinaderij nagenoeg niet ge-
noemd, maar in de folder staat
dat de onderhandelingen met
betrekking tot de raffinaderij
snel en met daadkracht moeten
worden afgerond voor een snelle
herstart. ,,Wel onder strikte nale-
ving van de milieunormen”, zo
wordt eraan toegevoegd.

Ook op het gebied van justitie
vindt MP dat er meer op preven-
tief gebied gewerkt moet wor-
den. Gedetineerden en ex-gede-
tineerden moeten beter begeleid
worden, door middel van resoci-
alisatie in de gevangenis en
daarbuiten. Het criminaliteits-
fonds moet geëvalueerd worden
en de gelden beter besteed. Het
politieapparaat moet geëvalu-

eerd en gereorganiseerd wor-
den. Het werk van de politie
heeft meer waardering nodig, zo
vindt MP. ,,Curaçao moet voor
de bevolking en het toerisme
een veilige plek zijn.” Om te ver-
volgen met de toeristische sec-
tor, vindt MP dat er meer toeris-
tische markten aangeboord kun-
nen worden. Het eiland kan nog
meer gepromoot worden voor
het uitoefenen van watersporten

en de maritieme mogelijkheden
die er zijn.

Ten aanzien van het sociaal
welzijn vindt MP dat er gewerkt
moet worden aan de versterking
van de familie en het gezin ge-
zien het groot aantal gebroken
gezinnen die het eiland kent.

MP stipt tot slot nergens in
het programma, noch in de fol-
der de relatie met Nederland
aan.
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MP: Curaçao
verdient beter

ç

De voorkant van het actieprogramma van MP.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Rennox Calmes van
Trabou pa Kòrsou wil dat het volk
meer stem krijgt en heeft onlangs
een wetsvoorstel ingediend waarbij
de Statenleden in de Staten komen
op basis van voorkeursstemmen.

De partij heeft eerder ook een
idee gelanceerd voor het opwekken
van alternatieve energie met uit-
werpselen van kippen. Een van de
speerpunten van de partij is name-
lijk aandacht voor ‘waste manage-
ment’ en duurzame energie.

Verder vindt Calmes dat de on-
derstandsuitkering omhoog moet
naar 1.100 gulden. Te lage inkom-
sten leiden tot allerhande sociale

problemen en gezondheidsproble-
men, zo vindt de partijleider, wat
ook weer kosten met zich mee-
brengt. Hierop kan bespaard wor-
den als de onderstand opgetrokken
wordt. Wel moeten onderstandtrek-
kers een ‘assessment’ doen om er-
voor in aanmerking te komen. Er
moeten projecten komen waar de
onderstandtrekkers ingezet kunnen
worden, zoals het project Maal op
Oostpunt waar 14.000 banen gec-
reëerd kunnen worden. Hij is voor-
stander van beter innen van belas-
tingen zoals de ‘logeergastenbelas-
ting’. Ook moet het illegaal bouwen
op terreinen een halt toegeroepen
worden.

Trabou pa Kòrsou van Rennox Calmes vindt dat de onderstandsuitkering
omhoog moet naar 1.100 gulden. Te lage inkomsten leiden tot allerhande
sociale problemen en gezondheidsproblemen, zo vindt de partijleider.

TPK: Geef 
stem aan volk

‘Un Kambio’
staat voor
inclusie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De partij Un Kambio pa
Kòrsou aangevoerd door Raichel Sintja-
coba staat voor inclusie. Het eiland ver-
keert al jaren in een crisis en het school-
systeem is niet dusdanig ingericht dat
dit opleidt tot mensen die actief kunnen
zijn in de samenleving. 

,,Veel mensen hebben geen toegang
tot informatie. De autoriteiten die de ver-
kiezingen organiseren moeten hier reke-
ning mee houden en zorgen dat infor-
matie overal komt”, aldus Sintjacoba.
Hij geeft als voorbeeld de gedetineerden
in de gevangenis die alleen maar infor-
matie krijgen via de televisie. ,,Dit zijn
belangrijke verkiezingen tijdens een
pandemie. De gevangenen kunnen niet
genegeerd worden.” De partij komt daar-
om ook op voor mensen met een beper-
king die in elk geval voor de verkiezin-
gen in staat gesteld moeten worden mee
te doen en hun stem uit te brengen. Sint-
jacoba komt op voor de arme mensen en
heeft in het verleden kinderen geholpen
met naar school gaan. Hij heeft daarvoor
een stichting in het leven geroepen en
een eigen naschoolse opvang opgezet
waar 250 kinderen opgevangen worden.
Ook werkt hij in wijken, maakt huizen
en terreinen schoon en zorgt voor sport-
mogelijkheden. Hij was in de top tien
voor het Appeltje van Oranje en heeft de
koningin mogen ontmoeten. 

Raichel Sintjacoba komt met zijn partij Un
Kambio pa Kòrsou onder andere op voor de
arme mensen en heeft in het verleden kinde-
ren geholpen met naar school gaan.



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Door loting heeft
de Electorale Raad (ER) de par-
tijen die meedingen naar een
plekje in de Staten op 19 maart
een kleur toebedeeld en een
volgordenummer gegeven
waarop zij op de stembiljetten
komen te staan.

Partijen die al in de Staten
aanwezig zijn of eerder aan

verkiezingen hebben deelgeno-
men hebben hun kleur mogen
behouden.
De verdeling is als volgt: 
1. Un Kambio pa Kòrsou

(UKPK), olijfgroen; 2. Kòrsou
Vishonario (Vishon), zwart; 3.
Kòrsou di Nos Tur (KdNT),
zilver; 4. Movementu Progresi-
vo (MP), magenta (roze); 5.

Trabou pa Kòrsou (TPK), bruin;
6. Partido Democraat (DP),
rood; 7. Kòrsou Esun Mihó
(KEM), goud; 8. Movementu
Kousa Promé, grijs, 9. Partido

Nashonal di Pueblo (PNP),
groen, 10. Partido Alternativa
Real (PAR), geel; 11. Partido
Inovashon Nashonal (PIN),
lichtblauw; 12. Movementu Alsa
Nashon (MAN), blauw; 13.
Movementu Futuro Kòrsou
(MFK), wit; 14. Pueblo Sobera-
no (PS), crème; en 15. Kòrsou
un Munisipio Ulandes Nobo
(Kumun), oranje.
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De partijkleuren
De leden van de Electorale Raad.

4.248 Minder stemmers
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor de verkiezin-
gen van 19 maart zijn er 4.248
minder stemmers dan bij de vo-
rige verkiezingen. Er zijn voor
de komende stembusgang exact
116.146 stemgerechtigde perso-
nen geteld in het bevolkingsre-
gister. In 2017 waren dat er
120.430. Er zijn 6.067 personen

bij die voor het allereerst mogen
stemmen, 3.119 mannen en
2.948 vrouwen. Uit de gegevens
blijkt verder dat er circa 9.000
meer vrouwelijke stemgerech-
tigden zijn dan mannelijke.

Als gekeken wordt naar ge-
boorteland dan valt op dat er, ten
opzichte van de verkiezingen in
2017, een daling is te zien in het

aantal stemgerechtigden behal-
ve bij personen die geboren zijn
in Colombia, Venezuela, India
en Haïti. Relatief gezien is de da-
ling van in Bonaire geboren per-
sonen het grootst. De groep Cu-
raçaoënaars daalde met 3,6 pro-
cent en de groep in Nederland
geboren stemgerechtigden met
0,6 procent.
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Stemtijd bij wet verplicht

In 2017 waren dat er 120.430 stemgerechtigden. Er zijn 6.067 personen bij die voor het allereerst mogen
stemmen, 3.119 mannen en 2.948 vrouwen.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Werkgevers
moeten kiezers genoeg tijd
geven om te gaan stemmen.
Dat stelt het ministerie van
Sociale Ontwikkeling, Ar-
beid en Welzijn (SOAW).
Volgens de wet heeft de
kiezer vier aaneensluitende
uren de tijd om te gaan

stemmen met behoud van
salaris.

Ook mensen die zijn
opgenomen in medische
instanties of zorginstellin-
gen moeten de gelegenheid
krijgen te gaan stemmen.
Wordt hier niet aan voldaan
dan is dit strafbaar, zo wordt
eraan toegevoegd.
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Girobank problematiek opgelost
Voor de Girobank problematiek is de Minister van Financiën gezamenlijk met de CBCS met een oplossing gekomen voor een gecontroleerde afwikkeling van de 
Girobank en middels een lening van 170 miljoen gulden van Nederland de tegoeden te garanderen van de bijna 2000 deposanten.

Achterstand fi nanciële verslagen Land Curaçao ingehaald
De grote achterstand in de fi nanciële verslagen van Land Curaçao van de jaren 2014 tot en met 2019 zijn door de Minister van Financiën ingehaald en voorgelegd aan
het parlement van Curaçao. De jaarrekeningen 2014 t/m 2018 zijn inmiddels door de Staten goedgekeurd en bekendgemaakt. 

Online gaming sector nieuwe economische pilaar van Curaçao
De Minister van Financiën heeft sinds begin vorig jaar 2020 hard gewerkt aan concept wetgeving om de online gaming sector te hervormen, te reguleren en uit te
bouwen tot een nieuwe economische pilaar die circa 200 miljoen gulden per jaar gaat opleveren.

Curaçao “Largely Compliant” conform OECD en Europese Unie
Onder de leiding van de minister heeft Curaçao na de nodige aanpassingen in de belastingwetgeving de status van “Largely Compliant” kunnen krijgen vóór de door de
OECD en de Europese Unie gestelde deadline. Dit heeft ervoor gezorgd dat Curaçao niet op de zwarte lijst van “non-cooperative countries” zou komen te staan. www.
oecd.org

Fiscaal aantrekkelijk alternatief voor Offshore Regime
Vóór 31 december 2019 moest Curaçao een alternatief fi scaal regime kunnen bieden aan de internationale bedrijven en banken die hier gevestigd waren en gebruik 
maakten van het oude Offshore Regime. Onder leiding van de Minister van Financiën is het Curaçao gelukt om met ingang van 1 januari 2020 een fi scaal aantrekkelijk 
regime te introduceren die voldoet aan de internationale voorwaarden van de OECD en de Europese Unie en die uitsluitend winst uit binnenlandse onderneming belast 
met winstbelasting.

Fiscaal aantrekkelijk regime voor lokale bedrijven 
Met de per 1 januari 2020 aangepaste fi scale regime is sindsdien ook voor lokale bedrijven mogelijk geworden om meer goederen te gaan exporten en meer 
internationale diensten te gaan aanbieden nu uitsluitend winst uit binnenlandse onderneming belast is met winstbelasting.

Introductie Paardenwedrennen 
Wereldwijd draagt de internationale sport paardenwedrennen aan meer dan 100 miljard dollar per jaar bij aan diverse sectoren van de economie. De Minister van 
Financiën heeft daarom hard gewerkt aan de Landsverordening paardenwedrennen die het organiseren van paardenwedrennen wedstrijden hier op Curaçao mogelijk 
moet maken. Dit initiatief zal een grote bijdrage leveren aan de economie van Curaçao en werkgelegenheid creëren voor meer dan 473 personen.

Tax Holiday uitgebreid naar meer sectoren
De “Landsverordening Belastingfaciliteiten Investeringen” is aangepast zodat meer bedrijven die in projecten van meer dan 5 miljoen investeren en aan tenminste 10 
personen blijvend werk verschaffen gebruik kunnen maken van de vrijstelling van winstbelasting, onroerendzaakbelasting, invoerrechten en omzetbelasting. Deze grote 
projecten leveren een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de economie van Curaçao. 

Stimulans afnemen lokale diensten en goederen
De tax holiday maakt het mogelijk om goederen vrijgesteld van invoerrechten en omzetbelasting in te voeren. Om de lokale economie te stimuleren en oneerlijke 
concurrentie weg te nemen, heeft de Minister van Financiën de “Aanschrijving vrijstelling OB grote investeringsprojecten” geïntroduceerd. Deze aanschrijving stelt lokale 
bedrijven in staat om hun producten en diensten zonder omzetbelasting te verkopen, als deze producten en diensten betrekking hebben op grote tax holiday projecten. 

Steun aan onderwijs, sport en kerkgemeenschappen
Om onderwijs, sport en kerkgemeenschappen te steunen heeft de Minister van Financiën mogelijk gemaakt dat sportartikelen zonder invoerrechten en omzetbelasting r
kunnen worden ingevoerd alsmede donaties aan onderwijs, sport en kerkgemeenschappen. Sport draagt bij aan de toekomst van onze jeugd en ons land.

Sportloterij
Om onze sporttak op Curaçao verder uit te bouwen, heeft de Minister van Financiën het initiatief genomen om een sportloterij in te voeren, waarbij de te generen 
opbrengsten toekomen aan het ondersteunen van projecten en activiteiten gerelateerd aan sport.

Onroerendezaakbelasting
De OZB-wetgeving is in het jaar 2014 in het leven geroepen. In het kader van een evaluatie, heeft de Minister van Financiën het
wetgevingstraject opgestart en de landsverordening is op 10 maart door de Staten vastgesteld. De vastgestelde landsverordening is zodanig 
gewijzigd dat een substantiële vermindering van de OZB wordt bewerkstelligd. Hierdoor heeft de Minister van Financiën de eigenaren van 
grond, gebouwen en/of woningen tegemoetgekomen met een fi nanciële verlichting des te meer rekening houdend met de negatieve impactfi
van de Corona-crisis.

Tax free winkelen op Curaçao
Om Curaçao in de regio op de kaart te zetten en de lokale economie te stimuleren, heeft de Minister van Financiën in 2018 de “Tijdelijke 
Ministeriële regeling tax free winkelen” geïntroduceerd die mogelijk maakt dat cruisetoeristen lokale producten zonder omzetbelasting 
kunnen kopen. Deze regeling beoogt dat het bestedingspatroon van de cruisetoerist wordt verhoogd van 77 dollar naar 100 dollar,
waardoor bij het behoud van hetzelfde aantal van 635.000 cruisetoeristen circa 14,6 miljoen dollar additioneel zal worden bijgedragen 
aan de economie van Curaçao.

Fiscale faciliteiten voor binnenstad en monumenten
Ter bevordering van de economische activiteiten en bedrijvigheid en investeringen in de binnenstad, heeft de Minister van 
Financiën op 11 oktober 2017 ervoor zorggedragen dat onroerende goederen gelegen in de binnenstad, zijnde het stadsgebied
en havengebied die door UNESCO als historische gebied van Curaçao is erkend, naast beschermde monumenten vrijgesteld
zijn van de heffi ng van overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2017. fi

Bereikte mijlpalen van
de Minister van Financiën

Kenneth Gijsbertha 2017 - 2021
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De verkiezingen van 19 maart 2021 gaan in feite over de vraag wie ons land het beste kan leiden door de crisis waarin
we ons op dit moment bevinden. De coronapandemie is wereldwijd nog lang niet onder controle, waardoor ook
Curaçao voor grote uitdagingen staat voor de komende jaren. Naast het beheersen van een gezondheidscrisis, een
economische crisis en een financiële crisis, hebben we te maken met een ongekende sociale crisis en een verdeelde
gemeenschap. Er is geen tijd te verliezen aan onervarenheid of slecht leiderschap. We moeten samen doorgaan om
Curaçao weer op te bouwen. Daarbij moeten we beter gaan bouwen en beter zijn in het bouwen. De enige manier
om dit te bereiken is door samen -HUNTU- te bouwen aan een beter Curaçao. 

HUNTU is niet zomaar een kreet. We moeten beseffen dat we samen staan in dit leven, dat we ‘interconnected’ en
‘interdependent’ zijn, dat ons geluk en welzijn afhankelijk zijn van die van onze medemens. Dat individuele vrijheden
niet los staan van het algemeen belang. Dat ons individueel succes moet bijdragen aan collectief succes. Dat ons
individuele welzijn onderdeel is van een collectief welzijn. We moeten zorgdragen dat we steeds aansluiting zoeken
op internationale agenda’s om niet achter te geraken op mondiale ontwikkelingen.

We need to build better and be better at building. The only way to achieve this is to build together.

In 2014 heeft minister-president Mark Rutte aan Curaçao het voorstel gedaan om ‘samen met Nederland geld te
gaan verdienen’. Al in 2017 hebben we gezegd dit te willen doen voor ons volk, onze kinderen. Meer samenwerken in
het Koninkrijk, niet op basis van een afhankelijke en onderdanige positie, maar als
gelijkwaardige partners om samen te investeren in de economische ontwikkeling
van de landen in het Koninkrijk, gebruikmakend van ieders kracht. Het COHO biedt
ons de ruimte om dat te bereiken. Om samen met Nederland gedurende de
komende 6 jaar verder te werken aan het ‘geld te verdienen’ in het belang van
onze bevolking. 

Als politieke partij hebben we bewezen niet terug te deinzen voor moeilijke en
politiek impopulaire beslissingen. Om hervormingen door te voeren, te bezuinigen
waar er bezuinigd kan en moet worden, in te grijpen waar er ingegrepen moet
worden, maar vooral om op te komen voor de meest kwetsbaren in onze
gemeenschap. De PAR doet wat er moet gebeuren om het algemeen belang
te dienen en kijkt niet naar de volgende verkiezing, maar naar de volgende
generaties die recht hebben op een leefbaar en sterk Curaçao. 

Afgelopen maanden heb ik gereflecteerd over mijn rol als politiek
leider en minister-president van dit land. Ik heb vooral nagedacht
over waar we nu staan. Bijna vier jaar lang heb ik ononderbroken
leidinggegeven aan een regering, die heel wat achterstanden
heeft moeten wegwerken en heel veel tegenslagen heeft
doorstaan. Vooral de niet te onderschatten impact van de
coronapandemie. Met inzet en de kracht van ons allemaal
hebben we het als land overleefd. We hebben getoond dat we
weerbaar (‘resilient’) zijn. Nu moeten we samen gaan bouwen.
Daarom voel ik dat ik een verantwoordelijkheid heb om door
te gaan met dit werk! En daarom is stoppen op dit moment
geen optie. Met een sterk team van capabele, serieuze,
integere en betrokken mensen, stropen we weer de mouwen
op. We brengen ons land terug op kracht en bouwen samen
aan een sterker en beter Curaçao. De keuze is om samen
met mij hieraan te gaan bouwen.
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