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PERSBERICHT 

 

Forumdiscussie over verhoudingen 
 en bevoegdheden binnen Koninkrijk 

 
Organisatie op 7 november door Raad van Advies en UoC 

 
WILLEMSTAD – Om een beter beeld te scheppen van en de kennis te vergroten over de 
verhoudingen en bevoegdheden binnen het Koninkrijk, treffen de Raad van Advies van Curaçao en 
de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) voorbereidingen voor een 
forumdiscussie die gehouden wordt op woensdag 7 november a.s. 
 
Sinds 2010 zijn er met regelmaat spanningen gerezen op de eilanden en op rijksniveau over de 

toepassing van de aanwijzingsbevoegdheid van de Koninkrijksregering alsook het recht tot 

ontbinding van de Staten door de regering en het gebruik door de Staten van de mogelijkheid een 

minister naar huis te sturen door het aannemen van een motie van wantrouwen. In de praktijk 

bestaat er behoefte aan het vergroten van het beeld – bij de burgers in het algemeen maar ook bij 

bewindslieden en parlementsleden – van de bevoegdheden en onderlinge verhoudingen van 

belangrijke organen van Curaçao en de werking van het parlementaire stelsel. Niet zelden wordt 

onder die omstandigheden de Gouverneur voor lastige dilemma’s geplaatst. Met meer kennis en 

inzicht kunnen onnodige meningsverschillen voorkomen worden en kan er beter onderling begrip 

ontstaan, wat kan bijdragen tot het beter functioneren van onze democratische rechtsstaat. 

De titel van de forumdiscussie luidt ‘Aanwijzingen en Ontbindingsrecht’, met als ondertitel 

‘Onderlinge verhoudingen op rijks- en landsniveau’. De forumdiscussie zal worden gehouden in de 

aula van UoC. 

De onderwerpen worden ingeleid door twee sprekers gevolgd door commentaar van twee 

coreferenten. De eerste inleiding heeft als titel ‘De aanwijzingsbevoegdheid van de 

Koninkrijksregering in de praktijk’ en de tweede de tweede inleiding ‘Het ontbindingsrecht versus 

de vertrouwensregel’. In een later stadium zal nadere informatie over de sprekers en het 

programma van de forumdiscussie bekend worden gemaakt. 

 

Willemstad, 2 augustus 2018 
Namens de Ondervoorzitter van de Raad van Advies 
Mevrouw mr. C.M. Raphaëla 
Secretaris 


