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Besluit van 3 april 2017 ter vaststelling van de
onrechtmatigheid van het ontwerp-Landsbesluit
tot intrekking van het Landsbesluit van
12 februari 2017 tot ontbinding van de Staten
van Curaçao en het uitschrijven van nieuwe
verkiezingen op 28 april 2017
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 31 maart 2017, nr. 2017-0000170488;
Gelet op artikel 21 van het Reglement voor de Gouverneur van Curaçao
in samenhang met artikel 43, tweede lid, van het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden;
Gelezen de brief van de Gouverneur van Curaçao van 27 maart 2017,
kenmerk KI-17/0004/PB/JW, waarin hij onder vermelding van de gronden
meedeelt dat hij de het op 27 maart 2017 aangeboden ontwerpLandsbesluit, no. 2017/011401, tot intrekking van het Landsbesluit van
12 februari 2017, no. 17/0223, niet kan vaststellen;
Overwegende:
dat ingevolge artikel 53 van de Staatsregeling van Curaçao de Staten
van Curaçao bij landsbesluit kunnen worden ontbonden, en het besluit tot
ontbinding tevens de last inhoudt tot een nieuwe verkiezing voor de
ontbonden Staten en tot het samenkomen van de nieuw gekozen Staten
binnen drie maanden;
dat bij Landsbesluit van 12 februari 2017, no. 17/0223, de Staten van
Curaçao met ingang van 11 mei 2017 worden ontbonden en is bepaald dat
op 28 april 2017 verkiezingen van de Staten plaatsvinden en de eerste
samenkomst van de nieuw gekozen Staten op 11 mei 2017 plaatsvindt;
dat het landsbesluit in werking is getreden met ingang van 12 februari
2017;
dat het kiezersregister, bedoeld in artikel 5 van het Kiesreglement
Curaçao, in overeenstemming met het Kiesreglement Curaçao, met
ingang van 8 februari 2017 is gesloten;
dat in overeenstemming met het Landsbesluit van 12 februari 2017, op
10 maart 2017 de dag van de kandidaatstelling voor de verkiezing van de
leden van de Staten heeft plaatsgevonden;
dat de dagen van ondersteuning van de kandidatenlijsten, in overeenstemming met het Kiesreglement Curaçao, op 18 en 19 maart 2017
hebben plaatsgevonden;
dat het Hoofdstembureau van Curaçao op 24 maart 2017, in overeenstemming met het Kiesreglement Curaçao, de kandidatenlijsten openbaar
heeft gemaakt;
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dat de op 24 maart 2017 benoemde minister-president van Curaçao op
27 maart 2017 een ontwerp-Landsbesluit, no. 2017/011401, strekkende tot
intrekking van het Landsbesluit van 12 februari 2017, aan de Gouverneur
van Curaçao ter vaststelling heeft voorgelegd;
dat het ontwerp-Landsbesluit, op grond van de argumenten genoemd in
de brief van de Gouverneur van 27 maart 2017, in strijd is met belangen,
waarvan de waarborging, gelet op artikel 43, tweede lid, van het Statuut
voor het Koninkrijk der Nederlanden, aangelegenheid van het Koninkrijk
is, in het bijzonder de rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur, en
dat de Gouverneur het ontwerp-Landsbesluit terecht niet heeft vastgesteld;
dat in artikel 53 van de Staatsregeling geen rechtsplicht voor de
regering kan worden gelezen om slechts tot ontbinding over te gaan als
de Staten daar zelf mee instemmen;
dat de aard van een ontbindingsbesluit zich ertegen verzet dat dit na
inwerkingstreding ervan wordt ingetrokken;
De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 3 april 2017,
nr. W04.17.0093/I/K);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninksrijksrelaties van 3 april 2017, nr. 2017-0000175168;
Artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
Het ontwerp-Landsbesluit, no. 2017/011401, strekkende tot intrekking
van het Landsbesluit van 12 februari 2017, no. 17/0223, is in strijd met
belangen, waarvan de waarborging aangelegenheid van het Koninkrijk is,
in het bijzonder de rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur. De
Gouverneur heeft het ontwerp-Landsbesluit terecht niet vastgesteld.
Het advies van de Afdeling advisering van de
Raad van State wordt met de daarbij
behorende stukken openbaar gemaakt door
publicatie in de Staatscourant.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast
met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en in het Publicatieblad van Curaçao zal worden geplaatst.
Wassenaar, 3 april 2017
Willem-Alexander
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk
Uitgegeven de derde april 2017
De Minister van Veiligheid en Justitie,
S.A. Blok
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