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Curaçao
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TE HUUR

Grote berg (Kaya Dakue);

Een ruime woning, 

indeling: woon/eetkamer,

Moderne keuken, 3 slaap, 2 badkamers,

Overdekte voor/achterporch, 

was en aparte berghok, Garage, 

mooi uitzicht arriverende vliegtuigen.

Naf: 1500,- p/mnd 1 mnd borg 

Info Tel: 517-5015

Advertentie
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AANGEBODEN 

Timmerman/ Schilder biedt zich aan:

Gespecialiseerd in: Renovatie, Afbouw,

Dak lekkages, Houten (tuin) meubelen,

Schaduwdoeken plaatsen, palapa’s, 

schilderwerken.

Tel: 864-0400 / 521-3864

Advertentie
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TV Ampli  er Services

• REPAREERT ALLE 
MODELLEN EN MERKEN

• tv’s,  atscreen plasma LCD,
• radio ampli  er, snel en 

professioneel.
• Wij halen alles bij u op en 
• leveren het als nieuw af.
• Voor een afspraak, bel:
• Tel. 520-3692 / 667-0213
• Wij werken uitsluitend 

volgens afspraak.

Advertentie
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TE HUUR AANGEBODEN 

woning 2 slaapkamers 

2 badkamers.

semi -gemeubileert.

garage ,appartement 

ruim koraal rustige buurt te  ip 

Tel.864-1004 /565-2511

Advertentie
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TE HUUR AANGEBODEN 

Woning 3 slaapkamers,

3 badkamers.

keuken, voorporch, 

washok buiten, garage, 

ruim koraal rustige buurt te  ip 

Tel.864-1004 /565-2511

Advertentie

30.000 Gulden voor Special Olympics

Telecommunicatiebedrijf Digicel verlengde onlangs het sponsorcontract van de Special Olympics en
doneerde gelijk 30.000 gulden aan de organisatie. De fondsen worden aangewend voor de voorberei-
ding van atleten voor deelname aan de Special Olympics die volgend jaar in Los Angeles worden geor-
ganiseerd. Naast de fondsen zal Digicel het hele jaar door samenwerken met de organisatie. Op de foto
het moment waarop de donatie wordt overhandigd. FOTO DIGICEL

Kustwacht redt opvarenden
Het Reddings- en Coördinatiecentrum (RCC)
van de Kustwacht Caribisch Gebied heeft
twee opvarenden van een vissersboot gered.
Gisterochtend werd gemeld dat een vissers-
boot met twee opvarenden was omgeslagen
ten zuiden van Curaçao. De Cougar-helikopter
werd meteen ingezet voor een zoekactie. Na
een zoektocht van twee uur werden de twee
bemanningsleden van de gekapseisde boot
aangetroffen. De drenkelingen hebben acht
uur in het water gelegen. Ze werden door de
helikopter aan boord gehesen, omdat het te
lang zou duren om een boot naar hen toe te
sturen. De twee mannen zijn afgezet op het
steunpunt van de kustwacht op Hato. Een
ambulance heeft hen naar het ziekenhuis ver-
voerd. Zij verkeren volgens de laatste berich-
ten in goede conditie.            FOTO KUSTWACHT

Aanhoudingen
na diefstallen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politie heeft af-
gelopen maandag twee mannen
aangehouden na twee verschil-
lende diefstallen. Laat in de mid-
dag werd een diefstal gemeld bij
een winkel voor bouwmateria-
len aan de Veerisweg. Een man
was de zaak binnengekomen,
mishandelde daar een andere
man en ging er met zijn eigen-
dommen vandoor. Het slachtof-
fer raakte gewond en is naar het
ziekenhuis gebracht. Twintig
minuten later kon de politie de
45-jarige verdachte R.M.P. aan-
houden in een leegstaand huis
te Palu Blanku.

Ongeveer drie kwartier later
werd de politie gewaarschuwd
dat er een dief in een pand te
Pietermaai was gezien. Bij aan-
komst zag de politie een man
met een kassa uit een ander
pand komen. Hij bleek te heb-
ben ingebroken en spullen te
hebben meegenomen. 

Onderzoek regering mogelijk
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met een wij-
ziging in de Landsveror-
dening ombudsman wordt
het mogelijk gemaakt dat
de ombudsman gedragin-
gen van de regering of
individuele ministers en
zelfstandige bestuursorga-
nen als de Sociale Ver-
zekeringsbank (SVB) en
het Algemeen Pensioen-
fonds Curaçao (APC) kan
onderzoeken. 

Ook wordt de wet aangepast
zodat een niet-meewerkende
ambtenaar een sanctie opgelegd
kan krijgen. 

Eerder was het niet mogelijk
om de regering of zelfstandige
bestuursorganen te onderzoe-
ken omdat er geen goede defini-
tie werd gehanteerd voor het
woord ‘bestuursorgaan’. 

In de Memorie van Toelich-
ting (MvT) bij de ontwerplands-
verordening tot wijziging van de
Landsverordening ombudsman
wordt uitgelegd dat daardoor
geen onderzoek gedaan kon
worden naar de handelingen
van bestuursorganen zoals de
regering van Curaçao en zelf-
standige bestuursorganen ‘ter-
wijl deze bestuursorganen juist
veel beslissingen nemen die in
de praktijk gevolgen kunnen
hebben voor de rechtzoekende
burger’. 

Ten aanzien van de niet-mee-
werkende ambtenaar staat in de
MvT: ,,Het verbinden van sanc-
ties aan de handelingen van de
ambtenaar die niet meewerkt
aan een onderzoek van de om-
budsman, moet worden be-
schouwd als een verduidelijking
van reeds bestaande regels.
Reeds nu kan een ambtenaar die
zich schuldig maakt aan plichts-
verzuim immers door het be-

voegde gezag disciplinair wor-
den gestraft. Het verschil met de
reeds bestaande regels is dat de
ombudsman nu een belangrijke
rol speelt bij de vaststelling van
het plichtsverzuim. Het is dan
aan het bevoegde gezag om, ge-
bruikmakend van haar wette-
lijke bevoegdheden, een eindbe-
slissing te nemen omtrent de
strafmaat. Mede gelet op het ka-
rakter van dit traject, ligt het voor
de hand dat de ombudsman een
afschrift van de opgelegde straf
ontvangt.” 

Dat dit nodig is motiveert de
ombudsman als volgt: ,,Het
komt in de praktijk vaak voor dat
de ombudsman niet de vereiste
medewerking krijgt bij het uit-
voeren van een onderzoek. Dit
gebeurt ondanks het feit dat uit
de tekst van de landsverorde-
ning genoegzaam blijkt dat
medewerking aan een onder-
zoek van de ombudsman wette-
lijk verplicht is. Het komt zelfs

regelmatig voor dat bepaalde
diensten of uitvoeringsorganisa-
ties van de overheid, stelselma-
tig hun medewerking weigeren.
Het gaat dan niet alleen om za-
ken waarbij een formeel onder-
zoekstraject loopt maar ook om
zaken of interventies waarbij
een oplossing wordt gezocht
voor een probleem waarmee een
burger zit.”

De ombudsman kan een geld-
boete laten opleggen en bewan-
delt hiermee de strafrechtelijke
weg in plaats van de bestuurs-
rechtelijke weg. 

Uitgelegd wordt dat het be-
stuursrechtelijk traject namelijk
een extra belasting met zich zou
kunnen meebrengen voor de or-
ganisatie die eventueel belast
zou moeten worden met de ad-
ministratie en inning. Een ander
argument om het strafrechte-
lijke traject te kiezen, is om de
ernst van het gepleegde feit te
onderstrepen.


