
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Er liggen
momenteel verschil-
lende sleepboten van
Kompanía di Tou
Kòrsou (KTK) bij
Scharloo die niet
gebruikt worden. 

Hoewel Humberto de
Castro, de directeur van
Curaçao Ports Authority
(CPA), geen aantallen
noemt, bevestigt hij wel
tegenover deze krant dat
er verschillende sleepbo-
ten op Curaçao zijn waar-

voor het contract met
PdVSA niet is verlengd
omdat het Venezolaanse
staatsoliebedrijf haar ei-
gen boten wil kopen. 

In 2011 besloot de toen-
malige minister van Eco-
nomische Ontwikkeling,
Nasser El Hakim (MFK)
de vestiging van KTK in
Panama op te heffen.
Toen werden verschillen-
de sleepboten die daar
werden gebruikt, terugge-
bracht naar Curaçao om
hier ingezet te worden,
maar de markt blijkt niet

wat het geweest is, zo laat
De Castro weten. Eind de-
ze maand loopt eveneens
het tienjarig contract met
Santo Domingo voor de
huur van twee sleepboten
van KTK af. De Castro
blijft positief en laat tegen-
over deze krant weten dat

CPA en KTK in gesprek
zijn met andere klanten
om enkele sleepboten
weer in gebruik te kunnen
nemen, desnoods in een
andere markt. ,,Er is ge-
noeg interesse vanuit an-
dere hoeken voor onze
sleepboten”, zo geeft de di-

recteur van CPA te ken-
nen. ,,Het is een kwestie
van tot de beste deal voor
KTK komen, zowel com-
mercieel gezien als tech-
nisch. Deze week ver-
wacht De Castro vertegen-
woordigers van een aantal
bedrijven die de sleep-

boten komen inspecteren
voor een mogelijk
contract. ,,Ook wordt mo-
menteel gekeken naar de
mogelijkheden om een
sleepboot te verkopen en
zal onder andere het ver-
zoek van PdVSA worden
gehonoreerd om een aan-
tal sleepboten bij Bullen-
baai te plaatsen.”

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Sigmar Car-
melia neemt vanaf van-
daag als nieuwe persrech-
ter het stokje over van
Mauritsz de Kort. Laatst-
genoemde zet zijn carrière
op Sint Maarten voort. Tij-
dens een ‘meet the press’-
bijeenkomst gisteren om
van gedachten te wisselen
over de samenwerking
tussen de media en het ge-
recht, werd Carmelia aan
de pers voorgesteld. 

President van het Hof,
Evert-Jan van der Poel
sprak vol lof over de jonge
Carmelia die in maart
2012 bij het gerecht is be-
gonnen met zijn rechter-
opleiding. In augustus van
dit jaar rondde hij deze
succesvol af. ,,Het was
voor ons een lastige situa-
tie dat collega De Kort naar
Sint Maarten vertrekt om

daar te gaan werken. Hij
heeft de afgelopen jaren
intensief gewerkt met de
pers. Maar in Carmelia
heeft hij een uitstekende
opvolger. Hij komt net van
de opleiding af en dan is
zo’n baan wel veel. Maar
goede dingen komen snel.
We hebben vertrouwen in
hem en ik ben ervan over-
tuigd dat hij het aankan”,
aldus de hofpresident. 

De Kort vroeg de pers
Carmelia net zo goed te
behandelen als hij gedu-
rende zijn periode als
persrechter is behandeld.
,,Ik heb nooit gedacht als
persrechter te zullen wer-
ken. Het is een moeilijke
taak om De Kort op te vol-
gen. Ik heb altijd gezien
hoeveel werk hij had. Ik
zie het als een uitdaging
en zal mijn taak met veel
passie en toewijding ver-
vullen”, aldus Carmelia. 
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Sleepboten ongebruikt

Vlnr. de nieuwe persrechter Sigmar Carmelia, hofpresi-
dent Evert-Jan van der Poel en vertrekkend persrechter
Mauritsz de Kort. FOTO JEU OLIMPIO

Carmelia neemt stokje
over als persrechter

Verschillende sleepboten van KTK liggen stil bij werf te Scharloo

Naar schatting zijn niet meer dan 75 mensen op komen dagen. FOTO KIM SAMBO

Matige opkomst bij manifestatie MFK
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - De manife-
statie die MFK-leider en
oud-premier Gerrit Schot-
te heeft opgeroepen om te-
gen de bezuinigingsmaat-
regelen van de regering te

protesteren, kon gisteren
rekenen op slechts een
kleine opkomst. Naar
schatting zijn niet meer
dan 75 mensen - van wie
de meesten gepensio-
neerd - op komen dagen.
Op het Wilhelminaplein
in Punda kwam de kleine
menigte bij elkaar en werd
door Schotte toegespro-
ken. ,,De regering die het
in zijn hoofd haalt om
voor de zon belasting te
vragen, zal je morgen ook
een rekening sturen voor
regenbakwater. Het volk is
deze maatregelen meer
dan zat”, aldus het Staten-
lid gisteren. Op de vraag of

het zijn doel is de regering
te laten vallen, antwoordt
Schotte: ,,Dat hebben ze
me gevraagd. Maar dat is
mijn taak niet. Mijn taak is
om de oppositie scherp te
houden en me uit te spre-
ken tegen onrecht. Daar-
om zijn we vandaag hier.
Vandaag vormen we een
vuist tegen het onrecht.” 

Na de toespraak vertrok
de groep - met Schotte
voorop - naar het parle-
mentsgebouw, waar de
centrale commissieverga-
dering over de nieuwe fis-
cale wetten zou beginnen.
Veertig personen moch-
ten naar boven om daar de

vergadering bij te wonen.
Uit protest ging het Sta-
tenlid van MFK niet bene-
den zitten bij de andere
parlementariërs. In plaats
daarvan bleef hij boven
met de rest van de mani-
festanten.
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