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Nr. 39 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE
ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 mei 2009

U heeft mij verzocht u te informeren over het referendum op Curaçao van
afgelopen vrijdag 15 mei jl. Ik kan u hierover het volgende berichten.

Een meerderheid van 52% tegen 48% heeft zich uitgesproken voor de
wijze waarop invulling gegeven wordt aan het staatkundig proces en de
weg naar een autonoom Curaçao. Ik ben verheugd dat de meerderheid
van de bevolking «ja» heeft gezegd. Dat betekent namelijk dat het proces
van staatkundige vernieuwing door kan gaan op basis van de gemaakte
afspraken voor wat betreft goed bestuur, veiligheid, solide financiën en
rechtshandhaving.

De referendumcommissie op Curaçao heeft zich tevreden uitgelaten over
het verloop van het referendum, en het opkomstpercentage van 67% kan
als positief worden aangemerkt.

Desondanks is het zorgelijk te noemen dat een dergelijk groot deel van de
bevolking zich in dit referendum tegen dit proces heeft gekeerd. Dat lijkt er
op te duiden dat de tweedeling die al langer op Curaçao bestaat, wordt
bevestigd. Dat baart mij zorgen. Dit legt een grote verantwoordelijkheid
bij de bestuurders en politici van Curaçao om de verbinding te zoeken.
Daarom is het goed dat minister-president Emily de Jongh-Elhage de
hand heeft uitgestoken naar de nee-stemmers. Zij heeft dit eerder gedaan,
maar toen werd de hand door de oppositie niet aangenomen. Ik hoop van
harte dat de oppositie, in het belang van de bevolking, de uitgestoken
hand wel aan zal nemen om zo eendrachtig de gezamenlijke toekomst
vorm te geven. Dit legt tegelijk bij de coalitie de verantwoordelijkheid om
afspraken ook waar te maken.

Daarbij geldt overigens dat de met Nederland gemaakte en door de bevol-
king van Curaçao met meerderheid geaccordeerde afspraken gestand
worden gedaan. Zoals ik altijd heb gezegd kan daar niets aan worden
afgedaan.
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Ten slotte maak ik mij zorgen over recente uitlatingen van politici op
Curaçao in de media. Uitlatingen die de verschillende groepen die op het
eiland samenleven van elkaar kunnen doen vervreemden. Dat is niet goed
voor de samenleving en doet geen recht aan de democratische uitspraak
van de bevolking van Curaçao tijdens het referendum.

Zoals gezegd is het aan de bestuurders en politici van Curaçao om geza-
menlijk verder de weg te vinden. Ik blijf, samen met het land Nederlandse
Antillen, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden, voortgaan op de
ingeslagen weg. U heeft het pakket conceptwetgeving inmiddels mogen
ontvangen en ik zie er naar uit hier binnenkort verder met u over te
spreken en hiermee een concretere invulling aan het transitieproces te
geven.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten
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