
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onafhankelijk Sta-
tenlid Omayra Leeflang heeft
vragen gesteld aan minister van
Gezondheid Ben Whiteman.
Volgens haar kan het gebouw
naast het ziekenhuis niet ont-
manteld worden zolang er men-
sen in het gebouw wonen.

,,Op zaterdag 28 juni was ik
getuige van een onrechtvaardige
actie die werd veroorzaakt door
de regering, in het gebouw van
Colon. Er werd een deel van het
gebouw ontmanteld, terwijl er
nog mensen wonen die een deel
van het gebouw huren”, stelt
Leeflang. 

Het feit dat de regering het ge-
bouw heeft gekocht, betekent
niet dat ze de macht heeft om er-
mee te doen wat ze wil, stelt Lee-
flang. ‘Koop breekt geen huur’,
staat in de wet volgens het Sta-
tenlid. De regering heeft volgens
haar dan ook een gebouw ge-
kocht voor 18 miljoen gulden
terwijl er nog mensen zijn die
het gebouw huren. In een

rechtsstaat geldt niet dat een mi-
nister alles voor het zeggen
heeft, aldus Leeflang. ,,Dit is
misbruik maken van de macht.”

Leeflang wil daarom van Whi-
teman weten hoeveel mensen
het gebouw nog huren, en waar-
om zij niet zijn uitgekocht voor-
dat er met de ontmanteling is
begonnen. Ook wil Leeflang we-
ten wat er is gedaan om een
overeenkomst te bereiken met
huurders, en wie er uiteindelijk
verantwoordelijk is voor de scha-
de die wordt toegebracht door de
ontmanteling bij Colon terwijl
er nog huurders in het gebouw
zitten.
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Polar Duke bunkert op Curaçao

Het schip Polar Duke legde gisteren even aan op Curaçao om te bunkeren. De boot is op doorreis naar
Aruba, laat agentschap Maduro Sons desgevraagd weten. De Polar Duke gebruikt een geofysische
methode om een beeld te krijgen van de ondergrond met behulp van kunstmatig opgewekte seismi-
sche golven. Het schip gaat specifiek op zoek naar olie en gas. De opdrachtgever voor de zoektocht is
Repsol, laat de Compania Arubano di Petroleo nv weten. Tot eind oktober zal het schip zich in de
Arubaanse wateren bevinden. FOTO MADURO SONS

200 Accommodaties
betalen geen LGB
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Meer dan 200 accommodaties op Curaçao betalen geen
Logeergastenbelasting (LGB). Dat verklaren oud-voorzitter van Curaçao Apartments &
Small Hotels Association (Casha), Rudy Valter, en Hugo Clarenda, waarnemend direc-
teur van de Curaçao Tourist Board (CTB).

Clarenda vertelt over de ge-
miste inkomsten uit de LGB:
,,Wij onderkennen dit pro-
bleem. Er zijn heel veel apparte-
menten, hotels en vakantiehui-
zen waarvan niet bekend is dat
ze bestaan. De grote hotels ver-
liezen steeds meer terrein ten
gunste van de kleinere accom-
modaties. Die zijn moeilijker
om allemaal te controleren. We
hebben een globaal beeld over
de verblijven die geen LGB beta-
len, maar precieze aantallen we-
ten we niet. Het gaat om ruim
tweehonderd appartementen.

Momenteel hebben we nog geen
oplossing, maar het heeft onze
aandacht. We zijn druk bezig
om dit samen met de inspectie
en de minister tegen het licht te
houden.”

Volgens Valter speelt dit pro-
bleem al jaren: ,,Twee jaar gele-
den hebben wij een stagiaire uit
laten zoeken hoeveel hotels, ap-
partementen en vakantiehuizen
geen Logeergastenbelasting be-
talen. Dat was een aantal dat 
hoger lag dan 200 accommoda-
ties. Wij hebben die lijst aange-
boden aan CTB. Zij lopen op die

manier namelijk zo veel geld
mis. Zij hebben toen bij mijn
weten niets meer met die lijst
gedaan.”

Hij vervolgt: ,,Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om huizen en ap-
partementen op Jan Thiel, waar-
van de helft van de appartemen-
ten verhuurd wordt vanuit
Nederland. Hierdoor komt het
geld dat betaald zou moeten
worden aan LGB niet op Cura-
çao terecht. Maar ook bijvoor-
beeld veel appartementen waar
tijdelijk Venezolanen in verblij-
ven, zijn nergens geregistreerd.”

Zorgen om
bewoners

Colon


