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Curaçao

Wiels blijft
welkom 
in RMR
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Gevolmachtigde minister van Curaçao,
Marvelyne Wiels, is en blijft welkom in de Rijks-
ministerraad (RMR). Dat blijkt uit het advies van Piet
Hein Donner, vicepresident van de Raad van State.
Kamerlid voor de SP Ronald van Raak wilde weten of
premier Mark Rutte Wiels kon weren uit de RMR.

Dat blijkt niet te kunnen om-
dat de toelating en het lidmaat-
schap van de RMR voortvloeien
uit de benoeming tot Gevol-
machtigde minister door de
landsregering. ,,Het behoort
niet tot de bevoegdheid van de
voorzitter Rijksministerraad een
Gevolmachtigde minister al dan
niet tot de Rijksministerraad toe
te laten.”

Naar aanleiding van een debat
over de positie van Marvelyne
Wiels besloot de Tweede Kamer
om voorlichting te vragen aan de
Raad van State over de positie
van de Gevolmachtigde minister
in de Rijksministerraad. Bij het
erop naslaan van het reglement
van orde voor de ministerraad
(dat eveneens van toepassing is
op de Rijksministerraad) door
Donner blijkt dat dit geen bepa-
ling kent om de ministerraad
dan wel de voorzitter daarvan
(Mark Rutte, red.) de bevoegd-
heid toe te kennen om een mi-
nister de toegang tot de mi-
nisterraad te ontzeggen.

,,Ook de Grondwet bevat deze
bevoegdheid niet. Dit betekent
dat Nederlandse ministers niet
de toegang tot de ministerraad
kan worden ontzegd. Aangezien
het Statuut met betrekking tot
de Rijksministerraad hierover
geen regelingen bevat, moet
worden geconcludeerd dat deze
bevoegdheid ook niet bestaat ten
opzichte van Gevolmachtigde
ministers in de Rijksminster-
raad”, aldus de vicepresident.

Uit het antwoord van Donner
blijkt eveneens dat de verant-
woording voor het handelen en
de persoon van de Gevol-
machtigde minister uitsluitend
plaats vindt door de landsrege-
ring ten overstaan van de Staten
van dat land.

,,De Gevolmachtigde minister
is gemachtigde van de landsre-
gering; zijn lot is dan ook niet
verbonden met dat van het
Nederlandse kabinet. In de prak-
tijk worden Gevolmachtigde mi-
nisters meestal benoemd bij de
kabinetsformatie in hun land en
plegen zij af te treden bij het af-
treden van het kabinet in hun
land. Uit deze positie van ge-

machtigde van de landsregering
vloeit voort dat de verantwoor-
ding voor handelen en persoon
van de Gevolmachtigde minister
uitsluitend ligt bij de landsrege-
ring jegens de Staten van het be-
treffende land”, zo wordt uitge-
legd. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Bada Bing-zaak
waar ook het onafhankelijk par-
lementslid Patrick Illidge voor
het gerecht zou moeten verschij-
nen is verdaagd voor onbepaalde
tijd. De advocaten van Illidge en
Bada Bing-eigenaar Jaap van
den Heuvel konden gisteren bei-
den niet aanwezig zijn.

Eigenlijk stond de rechtszaak
voor gisteren gepland. Illidge
wordt beschuldigd van omkope-
rij, witwassen en lidmaatschap
van een criminele organisatie.
Van den Heuvel van witwassen
het niet indienen van een be-

lastingaangifte en valsheid in ge-
schrifte. Illidge werd op maan-
dag 20 januari aangehouden in
de Orca-zaak, ook wel bekend als
de Bada Bing-zaak. Illidge werd
op beeld vastgelegd toen hij geld
aannam van nachtclubeigenaar
Jaap van den Heuvel. Hij meld-
de zich vrijwillig bij het kantoor
van de landsrecherche.

Het onderzoek Orca begon in
maart vorig jaar naar aanleiding

van een filmpje dat te zien was
op de website van The Daily He-
rald. Hierin is te zien dat eige-
naar van nachtclub Bada Bing
op Sint Maarten geld overhan-
digt aan toenmalig Statenlid Il-
lidge. Van den Heuvel werd aan-
gehouden op verdenking van be-
lastingfraude, valsheid in
geschrifte en het witwassen van
geld. Illidge haalde, naar eigen
zeggen, uit naam van toenmalig
minister Roland Duncan van
Justitie 15.000 dollar op bij Van
den Heuvel.

Advertentie

Klein College is een Nederlandstalige basisschool die onderwijs op maat biedt 

in een plezierige en veilige leeromgeving. Ter versterking van ons team zijn 

wij op zoek naar een secretarieel medewerker die het prettig vindt om in een 

groeiende organisatie te werken.

De voornaamste taken
Je ondersteunt de directie van de school op zowel administratief als 

organisatorisch vlak, staat ouders en klanten te woord, houdt de 

leerlingenadministratie van de school en naschoolse opvang bij. Ook het 

kopieerwerk, archivering, voorraad- en magazijnbeheer en kleine aankopen 

worden door jou verzorgd. 

Voor wie
De ideale kandidaat beschikt over een afgeronde opleiding op MBO+/HBO 

niveau en heeft minimaal 2 jaar ervaring in een gelijksoortige functie. Een 

prettige persoonlijkheid met goed ontwikkelde contactuele eigenschappen, 

representatief en in staat om Klein College op een passende wijze te 

vertegenwoordigen. Graag zien we tevens een flexibele instelling, een 

ondernemende mentaliteit en durf tot het nemen van initiatief.  Uiteraard heb je 

een goede beheersing van het Nederlands en programma’s zoals Word, Excel, 

Powerpoint en Outlook . Affiniteit met het onderwijs en/of de begeleiding van 

kinderen is een pré.

Ons aanbod
Een functie in een omgeving met veel collegialiteit en alle ruimte voor eigen 

initiatief en mogelijkheden om jezelf breed te ontwikkelen.  Aanstelling is in 

eerste instantie voor een jaar, met optie tot verlenging. De functie is voor 30 

uur per week, te verdelen over 5 dagen tijdens schooluren. Inschaling vindt 

plaats op basis van opleiding en ervaring.

Solliciteren
Vragen en/of uw motivatiebrief en CV zien we graag vóór 15 mei as. tegemoet 

via administratie@kleincollege.com.

Secretariële duizendpoot met organisatietalent 

Management assistent
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Bada Bing-zaak verdaagd

Efo-toets begonnen

Een spannende ochtend voor 2.078 kinderen
van groep acht deze dagen. Gisterochtend
begon de eindtoets funderend onderwijs (efo-
toets). Na deze toets wordt de vorm van ver-
volgonderwijs bepaald. Gisteren werd begon-
nen met het vak Papiaments. Ook de vakken
rekenen en Nederlands komen nog aan bod.
Volgende week vrijdag is de laatste toets, waar-
na de kinderen nog in spanning zullen moeten
zitten tot 9 juni, want dan worden de resulta-
ten bekendgemaakt.           FOTO’S JEU OLIMPIO


