
Dit heeft Plasterk in een ka-
merbrief bekendgemaakt waar-
in hij zijn visie geeft op de uit-
komsten van de conferentie. De
Arubaanse delegatie heeft bij dit
onderwerp te kennen gegeven
zich voor wat betreft het opzeg-
recht aan te sluiten bij de opstel-
ling van Curaçao en Sint Maar-
ten. Plasterk legt uit: ,,Tijdens de
Koninkrijksconferentie op Aru-
ba is onlangs stilgestaan bij het
belang dat Curaçao en Sint
Maarten hechten aan het opne-
men van het eenzijdig opzeg-
recht in de consensus Rijkswet-
ten. Dit zal worden meegeno-
men in de evaluatie van de Rijks-
wetten die in 2015 zal plaatsvin-
den. Daarbij heb ik wel aangete-
kend dat niet alle varianten open
staan. Er is een samenhang tus-
sen hetgeen is geregeld in de
Rijkswetten en de samenwer-
kingsrelatie tussen Nederland
en de landen op deze thema’s.”
Alleen Curaçao heeft overigens
knelpunten ingebracht ten aan-
zien van interpretatieverschillen
van onder anderen bepalingen
in het Statuut, te weten het ont-
breken van een individueel op-
zegrecht ter beëindiging van de
consensusrijkswetten, en de eva-
luatie en onderhandeling van
Curaçao en Sint Maarten over de
Centrale Bank Curaçao en Sint
Maarten (CBCS). Over dit laatste
punt is uiteindelijk niet meer ge-
sproken in de Koninkrijksconfe-
rentie omdat geconstateerd is
dat het feitelijk een geschil is
tussen twee landen en geen
knelpunt van het Koninkrijk.
Waar het gaat om de consensus-
rijkswetten met betrekking tot
justitie is afgesproken dat voor
het Justitieel Vierpartijenoverleg
(JVO) in juni een evaluatieop-
dracht gemaakt is voor de justiti-
ële rijkswetten. Deze evaluatie-
opdracht wordt voorbereid door
een werkgroep waarin alle lan-
den zitting hebben. ,,Deze evalu-
atieopdracht zal vervolgens na
vaststelling in de Rijksminister-
raad aan het parlement worden
aangeboden. Daarnaast heeft de
Rijksministerraad de Raad van
State van het Koninkrijk om een
voorlichting gevraagd over de
evaluatie justitiële Rijkswetten”,
zo licht Plasterk de Tweede Ka-
mer in. Het gaat hier om de eva-

luatie van de Rijkswetten Ge-
meenschappelijk Hof van Justi-
tie, Openbaar Ministerie, politie
en Raad voor de Rechtshandha-
ving.
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Advertentie
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Rondleiding Hato voor secretaresses

Tachtig secretaresses kregen op
secretaressedag een rondleiding
bij de luchthaven. De tour op
Hato was onderdeel van de ver-
wendag georganiseerd door
Does Travel & Cadushi Tours.   
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Opzegrecht
rijkswetten
ter discussie
Nederland niet open voor alle standpunten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nederland, bij monde van minister van
Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk, staat niet open voor
alle varianten op het al dan niet toekennen van het een-
zijdig opzegrecht in de consensus Rijkswetten. 

Plasterk concludeert uit de
laatste conferentie dat Aruba
geen belangstelling meer heeft
voor het mogelijk participeren
in de consensusrijkswetten.
Op dit moment is Aruba uit-
sluitend aangesloten bij de
Rijkswet Gemeenschappelijk
Hof van Justitie. ,,Aruba heeft
zich niet meer uitgelaten over
de wenselijkheid aan te sluiten
bij andere consensusrijkswet-
ten. Eerder heeft mijn voor-
ganger mevrouw Spies, naar
aanleiding van een toezegging

van toenmalig staatssecretaris
Bijleveld om de Eerste Kamer
te informeren over het onder-
zoek dat Aruba doet naar de
wenselijkheid van aansluiting
bij diverse consensusrijkswet-
ten in het kader van de nieuwe
staatkundige structuur van het

Koninkrijk, de Eerste Kamer
bericht dat Aruba hoopt door
deelname aan de werkgroepen
die voortvloeien uit de Konink-
rijksconferentie, beter zicht te
krijgen op de praktische uit-
werking van de consensus-
rijkswetten en op basis daar-
van een mening te vormen
over aansluiting. Ik concludeer
derhalve dat Aruba hierin geen
aanleiding heeft gevonden de
aansluiting uit te breiden naar
andere rijkswetten”, zo schrijft
hij naar het parlement.

Aruba niet
mee in 

rijkswetten Staten buigt
zich over
werkloosheid
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Staten gaat vol-
gende week weer verder met ver-
gaderingen. 

Naast de centrale commissie-
vergadering over de financiële
situatie bij Aqualectra op maan-
dag, zal de Staten zich dinsdag
over de werkloosheid op Cura-
çao buigen. 

Speciaal voor deze vergade-
ring is minister Stanley Palm
(PAIS) uitgenodigd om uitleg te
geven over het verlies van ba-
nen, maar ook over nieuwe ba-
nen die zijn gecreëerd. 


