
Streven naar 35 mln.
aan dividend onv’s
Raad van Advies met kritische opmerkingen over haalbaarheid
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De dividendopbrengsten vanuit overheids-nv Curoil zullen naar ver-
wachting van de regering-Asjes in 2015 zo’n 15 miljoen gulden bedragen. Dit meldt het
kabinet onder andere naar aanleiding van kritisch commentaar van de zijde van de
Raad van Advies.

Ten aanzien van Refinería di
Kòrsou (RdK) merkt de regering
op dat uit projecties blijkt dat de
geraamde liquiditeitspositie van
RdK vanaf 2015 positief zal zijn,
oplopend tot ongeveer 42,4 mil-
joen in het jaar 2019; de omvang
van de reserves van RdK be-
draagt volgens de enkelvoudige
conceptjaarrekening 2011 in to-
taal 459,1 miljoen per eind 2011.

Dat meldt de Algemene Be-
schouwing bij de afgelopen
week door minister José Jardim
van Financiën bij de Staten inge-
diende ontwerpbegroting 2015
van Curaçao. Daarnaast ver-
wacht de regering in 2015 en la-
tere jaren ten minste ook de vol-
gende overige dividendopbreng-
sten te kunnen realiseren: gelet
op de resultaten van Curaçao
Airport Holding (CAH) worden
dividenden verwacht van ge-
middeld 4 miljoen in de komen-
de jaren. En wat betreft de Cen-
trale Bank van Curaçao en Sint
Maarten (CBCS) bedraagt het
over de periode 2011-2013 nog
uit te keren dividend in totaal 7,3
miljoen. Het dividendaandeel
van Curaçao in de jaarlijkse
winstuitkering van de CBCS zal
circa 2 miljoen bedragen; in ie-
der geval hoger dan het bedrag
dat tot nu toe in de meerjarenbe-
groting structureel werd ge-
raamd (0,7 miljoen).

Eind 2014 komen de eerste
resultaten beschikbaar van het
nieuwe dividendbeleid. Op basis
daarvan acht de regering het
aannemelijk dat de dividendop-
brengsten verder kunnen stij-
gen, en wil deze ambitie dan ook
vastleggen in een stijgende
reeks in de begroting. Vanaf
2017 moet een dividendop-
brengst van ruim 30 miljoen
(structureel) haalbaar blijken, en
daarmee zijn de ramingen voor
2015 en 2016 ‘behoedzaam’.

In het onderdeel ‘Dividenden’
van de Nota van Financiën staat
dat er een traject loopt voor het
wettelijk verankeren van het di-
videndbeleid en dat gewerkt
wordt aan een efficiëntieslag die
ruimte zal moeten creëren om
de kwaliteit van de dienstverle-
ning te financieren, alsmede om
de financiële situatie van de
overheidsentiteiten te verster-
ken en de dividendafdracht te
vergroten.

Deze door de regering te reali-
seren taakstelling zou op ter-
mijn ten minste 35 miljoen per
jaar moeten opleveren. De Raad

van Advies (RvA) heeft naar ei-
gen zeggen ‘geen inzicht’ in de
financiële situatie van de over-
heidsbedrijven. Daardoor kan de
Raad de risico’s die de financiële
situatie van deze vennootschap-
pen voor de landsbegroting voor
het dienstjaar 2015 en de meer-
jarenbegroting kunnen hebben,
niet volledig beoordelen. De RvA
is van oordeel dat de meerjarige
verhoging van 5 miljoen op de
ontwerpbegroting 2015 en de

meerjarenbegroting zonder na-
dere onderbouwing ‘een risico
voor de begroting inhoudt’. De
RvA adviseert de regering om
haar beleid in de memorie van
toelichting duidelijk nader uit te
leggen en aan te geven welke
concrete plannen er zijn om de
financiële situatie van de over-
heidsbedrijven te versterken.
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Curaçao

Advertentie

Experience at:

with $100 PANDORA purchase.*

September 18-22 (Closed Sunday)

*Receive a free sterling silver PANDORA Clasp, Bangle or Essence bracelet (US 
retail value up to $65). While supplies last, limit one per customer. Charms sold 

separately. See store for details.

F R E E  PA N D O R A 

B R AC E L E T

Gomezplein 3-4, Punda
Willemstad, Curaçao

Politie Miami traint Politur

Voorzitter Humphrey Josefa van de toeristenpolitie Politur is
onlangs in Miami geweest voor een ontmoeting met hoge functio-
narissen van Miami Police Department. Er werd gesproken over
mogelijke vormen van samenwerking. Afgesproken werd dat een
delegatie uit Miami van 25 tot 30 september een training verzorgt
voor Politur en het Korps Politie Curaçao. Op de foto staan vlnr.
Carmelo di Stefano van het WTC, majoor Perez van het Miami
Police trainingscentrum, Humphrey Josefa en het hoofd van Miami
Police Daprtment, Manuel Orosa. FOTO POLITUR

Irritaties bij OM
over NOS-blog
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een persbericht
laten de Openbare Ministeries
van Sint Maarten en van Cura-
çao weten dat er intensief is
samengewerkt in het onderzoek
Accordion. De aanleiding om dit
nadrukkelijk onder de aandacht
te brengen is een blog op de
website van de Nederlandse
Omroep Stichting (NOS) van de
Curaçaose correspondent Dick
Drayer over een rechtszaak te-
gen een douanebeambte op Sint
Maarten. De 47-jarige Nestor
Sanchez werd vorige week ver-
oordeeld tot zeven jaar gevange-
nisstraf voor het transport van
268 kilo cocaïne tussen Curaçao
en Sint Maarten op 30 januari
dit jaar. De eis was acht jaar. 

Sanchez werd vrijgesproken
van lidmaatschap van een crimi-
nele bende, omdat de aanklacht
werd beperkt tot dat ene trans-
port. De rechter merkt in zijn
vonnis op dat hij gebruik moet
hebben gemaakt van zijn net-
werk bij het transportbedrijf
Swiss Cargo Services op Cura-
çao, de luchthavenpolitie van
Curaçao en/of de douane op Cu-
raçao en Sint Maarten. Daaruit
concludeert Drayer dat de rech-
ter van mening is dat Sanchez
wel degelijk lid was van een cri-
minele bende, maar dat hij op
dit punt moest worden vrijge-
sproken omdat het OM heeft na-
gelaten andere drugstranspor-
ten in de tenlastelegging op te
nemen. Tekort aan personeel
zou daaraan ten grondslag lig-

gen: ,,Kennelijk is het tekort aan
juristen en opsporingsambtena-
ren op St. Maarten zo nijpend,
dat een telefoontje naar de colle-
ga’s op Curaçao er niet in zat.”
En: ,,Iedereen gaat vrijuit, want
het OM heeft geen mensen om
al die boefjes te vangen; en ook
geen kwartje om collega’s in Cu-
raçao te bellen, zodat ze daar op
de luchthaven een justitiële
schoonmaak kunnen houden.”

De OM’s op beide eilanden
verweren zich tegen deze weer-
gave van de zaak. Er was juist
sprake van ‘een intensieve
samenwerking tussen beide
OM’s’. Daarbij is de betrokken-
heid van twee douanebeambten
aan het licht gebracht (de rechts-
zaak tegen de tweede verdachte
is wegens ziekte van deze per-
soon uitgesteld, red.). Van een
personeelstekort als oorzaak
voor het niet vervolgen van an-
dere verdachten is volgens de
persverklaring geen sprake. De
reden dat de aanklacht werd be-
perkt tot één transport is dat niet
is gebleken dat er eerdere
drugstransporten door betrokke-
nen zijn uitgevoerd: ,,De samen-
werking kwam pas aan het licht
bij de laatste partij.” Voor de
rechter bleek die ene partij te
mager om te kunnen spreken
van een criminele organisatie.
Volgens het OM omdat het een
juridisch vereiste is dat er sprake
is van een duurzame samenwer-
king. Het OM Sint Maarten be-
raadt zich nog of het op dit punt
in hoger beroep gaat.
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