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Curaçao

Passionistas Pop-Up Fair
Van onze redactie
Willemstad - Passionistas organiseert morgen de vierde editie
van de Passionistas Pop-Up
Fair, met als centrale thema
‘Handmade & Homemade With
Love’. De fair vindt plaats in Hòfi Cas Cora, van 15.30 tot 19.30
uur. ,,Tijdens deze fair zullen
passievolle crafters en foodies
hun handgemaakte producten
en homemade eten aanbieden.
Voor de kinderen is er face painting en kinderspelletjes. Of zij
kunnen een creatieve workshop
volgen”, vertelt de organisatie.
De entree voor de fair is vijf gulden en voor kinderen tot 12 jaar

is het gratis. ,,Bezoekers van de
fair kunnen genieten van een gezellige (na)middag onder het genot van lekker eten, drinken en
sfeervolle muziek van DJ PhillyM. Passionistas Pop-Up Fair
biedt ook een podium aan het
platform Lebombo: Spoken
Word & Poetry, die de aanwezigen zal entertainen met hun inspirerende woorden.”
Passionistas organiseert evenementen en participeert in projecten die passievolle en creatieve individuen een platform bieden.
passionistascommunity

Hensley Koeiman tekent de verklaring.

Koeiman accordeert
Octa-verklaring
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Demissionair
minister-president
Koeiman
(MAN) heeft tijdens de conferentie van de Association of
Overseas Countries and Territories of the European Union (Octa) op Aruba de politieke verklaring en de administratieve resoluties van Octa voor de periode
2017-2018 geaccordeerd.
In de politieke verklaring worden de gebieden benoemd waar-

voor in het komende jaar steun
wordt gezocht bij de Europese
commissie. De administratieve
resoluties omvatten onder andere de beslissingen over de wisseling van het management van
Octa, waaruit een verkiezing van
het dagelijks bestuur voortkwam.
Curacao is gevraagd om voor
de komende drie jaar als lid toe
te treden tot de Executive Commission van Octa.

Seminar over rekenrente
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçao and
Bonaire Insurance Association
(CBIA) organiseert een seminar
genaamd ‘What should be an
adequate discount rate for the
Dutch Caribbean, within the
current financial environment?’
Verzekeraars en pensioenfondsen hanteren de rekenrente
om hun toekomstige verplichtingen te waarderen. In de afgelopen jaren is de marktrente
wereldwijd gedaald. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de
hoogte van de te hanteren rekenrente.
Tijdens het seminar zullen
mogelijke alternatieven belicht
worden. Niet alleen zullen de belangrijkste factoren die de

marktrente bepalen, zoals economische groei, inflatie en het
gevoerde beleid van de Centrale
Bank, aan bod komen, maar ook
kwesties als hoe het gesteld is
met eventuele toegezegde garanties op financiële producten en
of er vaste of variabele rekenrentes toegepast moeten worden.
Het seminar vindt vandaag
plaats in het Auditorium van de
Centrale Bank van Curaçao en
Sint Maarten, van 14.00 - 17.30
uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel dienen
belangstellenden zich aan te
melden via rekenrenteseminar@gmail.com. Het aantal
plaatsen is beperkt en aanmeldingen zullen gehonoreerd worden indien er nog plaats is.

KAMERGELUIDEN (4)
De uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart kan van invloed zijn op de
Koninkrijksrelaties. Het Antilliaans Dagblad heeft alle 28 deelnemende partijen over dat
dossier enkele vragen en stellingen voorgelegd.

Piratenpartij -

Ancilla van de Leest

Welke gedachten vallen u als eerste in als u aan
het dossier Koninkrijksrelaties denkt?
,,Wij moeten niet reageren op een ‘eerste gedachte’, maar moeten uitzoeken waar de bevolking behoefte aan heeft. Zitten wij op het juiste
pad? Wat vindt men daar?
De Piratenpartij draagt Caribisch Nederland
een warm hart toe. Onze input komt voornamelijk van onze leden en wij zouden graag de bevolking willen uitnodigen om contact met ons op te
nemen om een lokale afdeling te vormen. Hiermee kunnen wij beter de belangen van de lokale
bevolking vertegenwoordigen. Helaas zijn wij
door gebrek aan ondersteuningsverklaringen uit
Caribisch Nederland niet verkiesbaar op Bonaire,
Sint Eustatius en Saba. Wij laten de eilanden
echter niet vallen. Wij hopen in de nabije toekomst eilandbewoners te kunnen inspireren tot
het oprichten van een Caribische afdeling van de
Piratenpartij.”
Vindt u dat Nederland als oud-kolonisator een
bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor de
Caribische delen van het Koninkrijk?
,,Wij hebben de bijzondere verantwoordelijkheid om Caribisch Nederland op een goede manier verder te helpen zoals de bevolking dat
wenst. Wij zijn tevreden als de lokale bevolking
tevreden is. Onze verantwoordelijkheid voor het
Nederlandse gedeelte is in het bijzonder belangrijk aangezien men de keuze heeft gemaakt om
als onderdeel van Nederland verder te gaan. Wij
staan voor persoonlijke vrijheid en vinden het
belangrijk dat cultuur en taal van de eilanden niet
in het gedrang komen nu zij een onderdeel van
Nederland zijn geworden. Wij staan ook voor
meer directe invloed van de lokale burgers via edemocracy, zodat de lokale bevolking de mogelijkheid heeft om mee te denken en zelf te beslissen over de toekomst.”
Zou u de huidige staatkundige verhoudingen
willen veranderen?
,,De vraag is waar de lokale bevolking het
meeste behoefte aan heeft. Wil men onafhankelijk zijn? Wil men als onderdeel van ons land
verder gaan? Mogelijk iets er tussenin? Het belangrijkste is dat de lokale bevolking zeggenschap
krijgt over de toekomst van hun (ei)land en dat dit
op een zo lokaal mogelijke manier geregeld
wordt. Daarnaast zijn wij er een voorstander van
om meer macht naar de bevolking te verplaatsen.
Wij hopen dat corruptie hiermee bestreden
wordt.”
De Commissie Spies heeft vastgesteld dat op
Bonaire, Sint Eustatius en Saba de armoede sterk
is toegenomen sinds de eilanden als bijzondere
gemeenten in het Nederlandse staatsbestel zijn
opgenomen. Hoe oordeelt u daarover?
,,In onze ogen zijn alle Nederlanders gelijk en
dienen alle Nederlanders op dezelfde manier
behandeld te worden. Het is daarom bedroevend
dat een gedeelte van Nederland de status van
‘ontwikkelingsgebied’ hoort te krijgen. Het is
merkwaardig dat daar waar de prijzen op de eilanden op gelijke hoogte of hoger liggen dan in
Nederland, de sociale voorzieningen ver achterblijven en een groot deel van de bevolking onder
de armoedegrens leeft. Wij hebben met zijn allen
een plicht om te investeren in de toekomst van de
Nederlandse eilanden en hun bewoners.”
Wat vindt u ervan dat de AOV in Caribisch
Nederland minder dan de helft bedraagt van de
AOW in Europees Nederland terwijl de kosten
van levensonderhoud op de eilanden hoger zijn?
,,Wij willen graag dat alle Nederlanders op een
gelijke manier behandeld worden. Alle Nederlanders dienen daarom ook recht te hebben om zich
aan te sluiten bij het AOW-systeem. Dit geldt ook
voor de overige Caribische delen van het Konink-

Lijsttrekker Ancilla van de Leest van de Piratenpartij.
rijk. De uiteindelijke keuze moet echter aan de
bevolking worden overgelaten.”
Wilt u reageren op de volgende stellingen:
De Rijksministerraad is een poppenkast want
Nederlandse bewindslieden zijn toch in de meerderheid.
,,Beleid moet zo lokaal mogelijk georganiseerd
worden door de bevolking. De Rijksministerraad
werkt helaas niet transparant genoeg en staat niet
voor de belangen van het grootste gedeelte van de
bevolking. Het zou fijn zijn om hier op termijn
vanaf te zijn door een echt democratisch systeem
waar iedereen binnen het Rijk door wordt vertegenwoordigd. Daarnaast willen wij de macht zo
lokaal mogelijk organiseren met zo veel mogelijk
inspraak van de lokale bevolking.”
Nederland zou de eilanden beter moeten benutten als ‘springplank’ voor het bedrijfsleven
naar groeimarkten in Latijns-Amerika.
,,Wij hebben hier geen onderzoek naar gedaan,
maar het zou dom zijn om een kans die je hebt
niet te benutten. Ik wil deze kans ook gebruiken
om alle lokale bewoners die achter de piratenideologie staan, uit te nodigen zich bij ons aan te
sluiten zodat wij samen een zo goed mogelijk
beleid kunnen uitschrijven. De Piratenpartij is
een echte bottom-up organisatie, wij hebben de
lokale bevolking nodig voor de juiste input en
willen lokale initiatieven zo veel mogelijk promoten.”
De corruptie op de eilanden tiert welig, het lijkt
net Limburg.
,,Corruptie moet bestreden worden. Verkiezingen staan daarnaast voor vier jaar vast. In onze
ideale beeldvorming houdt de bevolking gedurende de gehele regeerperiode de touwtjes in handen
waardoor de bevolking de mogelijkheid heeft om
tussentijds de lokale regering af te zetten.”
Aan Curaçaoënaars, Arubanen en Sint Maartenaren moeten voorwaarden worden gesteld als zij
zich in Nederland willen vestigen.
,,Ik vind het een bijzondere gedachte om mensen in hetzelfde Koninkrijk buiten te sluiten.
Voorwaarden stellen is geen goede manier om de
banden te verbeteren.”
Het is goed dat Defensie aanwezig is op de
eilanden om de territoriale integriteit van de Caribische delen van het Koninkrijk te bewaken.
,,De Piratenpartij is tegen geweld of dwang.
Wij laten de keuze om deze reden graag over aan
de lokale bevolking. Wij horen elkaar te helpen
als dit noodzakelijk is. Onze strijdkrachten hebben niet voor niets de term ‘Koninklijk’ voor de
naam staan.”

