
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Dat het
schip SMV ‘Freewinds’ al
25 jaar Curaçao als thuis-
haven kiest is gisteren
vastgelegd in steen. De
bemanning van de boot
onthulde samen met
minister van Economi-
sche Ontwikkeling Stan-
ley Palm en Henry van
der Kwast van Maduro
Holding het monument.
Het cruiseschip wordt
geëxploiteerd door Inter-
national Shipping Part-
ners en is eigendom van
San Donato Properties,
een bedrijf aangesloten bij
de Scientology kerk. Het
schip staat, behalve dat
het is aangesloten bij de
kerk, ook bekend om de
vele concerten die er wor-

den gegeven. Het schip
werd gebouwd in 1968 in
Finland en is sinds 1985
in handen van San Dona-

to Properties. Het schip
Bohème werd toen omge-
doopt tot de Freewinds en
aangepast om de Sciento-

logy oogmerken te kun-
nen dienen. Zo is er on-
der andere een kerk aan
boord en worden er aan
boord religieuze trainin-
gen gegeven. 

Insel heeft hoop
op uitbetaling
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SEU, STKo, STK krijgen geen

gelijk in zaak tegen Aqualectra
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aqualectra hoeft zich niet te hou-
den aan de regelingen voor haar personeel die
nog voortvloeien uit de oude cao. Dat oordeelt
het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao. 

De drie vakbonden die
werknemers bij het nuts-
bedrijf vertegenwoordigen
- SEU, STKo en STK - krij-
gen hiermee nul op het re-
kest. De bonden maakten
12 februari bekend naar de
rechter te stappen omdat
het volgens hen ‘onver-
klaarbaar is dat de leiding
van Aqualectra vorig jaar
nog akkoord ging met klei-
ne verhogingen en tege-
moetkomingen voor het
personeel en hier een jaar
na dato hierop terugkomt’.
Aqualectra-directeur Da-
rick Jonis liet toentertijd
weten dat hij hoopte dat de
rechter duidelijkheid zou
verschaffen of het bedrijf
zich wel of niet, in afwe-
zigheid van een nieuwe
cao, moet houden aan de
regelingen die uit de oude
voortvloeien. Die duide-
lijkheid is er nu; Aqualec-
tra hoeft zich niet te hou-
den aan deze regelingen.

SEU is een cao met
Aqualectra aangegaan, net
als STKo en STK. In totaal
waren er vier cao’s die op
minimale punten van el-
kaar verschilden. Ze wa-
ren aangegaan voor de pe-
riode van 1 januari 2011 tot
en met 31 december 2013.
Maar Aqualectra zegde de
cao’s per brief eind au-
gustus op. 

De zaak betreft volgens
het gerecht in de kern de
rechten van de leden van
de vakbonden in de perio-
de die ontstaat tussen de
opzegging van een cao en

het tot stand komen van
een nieuw cao. Deze cao-
loze periode is, zo meent
het gerecht, geen rechtelo-
ze periode waarbinnen
Aqualectra eenzijdig be-
slissingen kan nemen die
verband houden met de in
de opgezegde cao opgeno-
men arbeidsvoorwaarden. 

Toch hebben de vak-
bonden de punten waarop
zij wilden dat Aqualectra
zou worden veroordeeld
niet voldoende bewezen.
De stelling van het nutsbe-
drijf dat zij met een geac-
cumuleerd negatief ver-
mogen van 400 miljoen
gulden kampt als gevolg
waarvan het bedrijf een
drastische ommekeer zal
moeten maken hebben de
vakbonden bijvoorbeeld
onvoldoende betwist.

,,Nu partijen bij de uit-
voering van een overeen-
komst jegens elkaar de re-
delijkheid en de billijkheid
in acht moeten nemen,
kan onder deze omstan-
digheden niet met een re-
delijke mate van waar-
schijnlijkheid worden ge-
oordeeld dat Aqualectra
ge- houden is om de cao’s
zonder enige aanpassing
na te komen tot een nieu-
we cao tot stand is geko-
men. (...) Voor een veroor-
deling tot nakoming van
de cao’s, zoals gevorderd,
is dus geen plaats”, aldus
het oordeel van de rechter.
,,De slotsom is dat de ver-
zochte voorzieningen ge-
weigerd zullen worden.” 

Zilveren jubileum voor Freewinds

Samen met de bemanning onthulde onder andere minister van Economische Ontwikkeling, Stanley Palm, het
monument. FOTO’S JEU OLIMPIO

Het beeld waarop de afbeelding van het schip te zien is, staat aan de Mathey Werf.


