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Datum 14 oktober 2011 
Betreft Rapport Commissie van Onderzoek Curacao 

Op 30 september j l . heeft de Commissie Onderzoek Curagao haar rapport 'Doe het 
ze l f uitgebracht aan U en ondergetekende. De commissie was ingesteld en samen
gesteld in overleg met u. De Commissie heeft in korte t i jd voldaan aan haar op
dracht om een beeld te scheppen van de oorzaken en ontwikkelingen die hebben 
geleid tot de publieke uiteenzetting tussen de president-directeur van de Centrale 
Bank van Curagao en Sint Maarten en leden van de regering van Curagao. 

De aanbevelingen ult het rapport richten zich tot de politieke en bestuurlijke autpri-
teiten op Curagao. Inmiddels heeft een eerste bespreking van het rapport van de 
Commissie plaats gevonden in de Staten van Curagao. Dit heeft zich, naar de 
Rijksministerraad begrijpt, vooral gericht op de totstandkoming van het rapport, de 
werkwijze van de commissie en de screening bij het aantreden van de regering. 
Daarmee adresseren de regering en de Staten van Curagao naar het oordeel van de 
Rijksministerraad evenwel de verkeerde vraag. Het gaat niet om het rapport van de 
Commissie van onderzoek, maar om het Statuut van het Koninkrijk. 

Het Statuut van het Koninkrijk waarborgt de burgers van de landen een democrati
sche rechtsorde, goed bestuur en de eerbiediging van grondrechten, en waarborgt 
de landen binnen dat kader de ruimte om het land autonoom in te richten en te 
besturen. Het Statuut benadrukt daarbij de verantwoordelijkheid van de autoritei
ten van de landen bij de invulling van die waarborg. Dat is ook begrijpelijk want als 
het gaat om het waarborgen van goed bestuur, een democratische rechtsorde en 
eerbiediging van de grondrechten, dan betreft dit in de eerste plaats het eigen be
lang van ieder van de landen en hun burgers. Burgers behoeven behoorlijk, be
trouwbaar en integer bestuur om in vrede en zonder angst te kunnen leven; bedrij
ven behoeven rechtszekerheid, veiligheid en goed bestuur om welvaart te schep
pen. 

De Rijksministerraad stelt vast dat het rapport van de Commissie van onderzoek 
kanttekeningen en vraagtekens plaatst bij de wijze waarop de waarborgen van het 
Statuut op Curagao worden ingevuld. De commissie wijst onder meer op aantasting 
van de privacy door publiek gebruik van vertrouwelijke informatie, aantasting van 
persoonlijke integriteit, boycot van onwelgevallige media en onrechtmatig ontslag 
of terzijde schuiven van ambtenaren. Het is een eerste verantwoordelijkheid van de 
Staten en Regering van Curagao om zeker te stellen dat mogelijke twijfels worden 
weggenomen; dan wel door maatregelen die de oorzaak wegnemen, dan wel door 
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onderzoek of ander bewijs dat de twijfels ongegrond zijn. Gelet op de conclusies 
van Regering en Staten, moet dat laatste niet moeilijk zijn. Doch indien bevindin
gen en aanbevelingen uit het rapport gegrond zijn, dan vergt de verantwoordelijk
heid van Regering en Staten uit hoofde van het Statuut dat de oorzaak daarvan 
wordt weggenomen. 

De Rijksministerraad begrijpt dat in de Staten de hier bedoelde plicht om het Sta
tuut te waarborgen gezien wordt als beperking van de autonomie. Dat is een mis
vatting. De autonomie berust op het Statuut en wordt daardoor bepaald. Zij is zo
wel uitdrukking van de waarden waarop het Statuut berust, als dienstbaar aan de 
invulling daarvan. Er is dan ook geen tegenspraak tussen de autonomie van de 
landen, de plicht om het Statuut te waarborgen en de bevoegdheid van de Konink
rijksregering om de landen daarbij te helpen. Autonomie krijgt juist betekenis door 
op te treden ten dienste van het waarborgen van de waarden van het Statuut. 
Want autonomie zonder recht is willekeur en autonomie zonder goed integer be
stuur is een lege huls. 

De Rijksministerraad verzoekt de regering van Curagao om hem zo spoedig moge
lijk mee te delen op welke wijze invulling wordt gegeven aan de verantwoordelijk
heid tot waarborging van de rechten en waarden die het Statuut de bewoners van 
Curagao verzekert, dan wel om de Rijksministerraad te preciseren waarom bevin
dingen en aanbevelingen uit het rapport van de Commissie van onderzoek kennelijk 
geen gevolg behoeven. 

Datum 
14 oktober 2011 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

J.P.H. Donner 
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