
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Het is vol-
gens minister van Justitie
Nelson Navarro (PAIS)
klip en klaar: de private
sector moet samen met de
publieke sector een vuist
maken tegen criminaliteit.
Hij deed tijdens de einde-
jaarslunch van de Vereni-
ging Bedrijfsleven Cura-
çao (VBC) nogmaals een
beroep op ondernemers
om de handen met de
overheid ineen te slaan.
Die samenwerking ont-
breekt volgens hem bij
toeristenpolitie Politur.

En daarop was volgens
Navarro wel gerekend.
Over waarom er nog geen
samenwerking is tussen
de toeristenpolitie en de
private sector ging de mi-
nister niet in. Wel bena-
drukte Navarro dat Politur

nu al zijn vruchten af-
werpt, terwijl de nieuwe
divisie pas elf maanden
bestaat. ,,Ik wil een beroep
doen op de leden van de
private sector om concrete
stappen te nemen om ons
te ondersteunen bij duur-
zame projecten die de rela-
tie tussen veiligheid en
economische groei vergro-
ten.”

In het Atrium in het Re-
naissance Curaçao Resort
verzamelde zich gister-
middag een honderdtal
ondernemers om het jaar
af te sluiten én het ant-
woord te horen op de
vraag of economische
groei kan worden bereikt
door de criminaliteit te 
laten afnemen. De Jus-
titieminister was aanwe-
zig om daarop antwoord 
te geven: ,,Ja het kan, 
maar daarvoor moet 

worden samengewerkt.”

Meer atrako’s door krimp
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School viert verjaardag directeur

Humphrey Cijntje, directeur van de St. Jozefschool, is deze week zestig jaar oud
geworden. Dit werd gevierd met docenten, leerlingen, oud-collega’s en enkele familie-
leden. De directeur is al veertig jaar werkzaam op de school.    FOTO SINT JOZEFSCHOOL

‘Samen vuist tegen criminaliteit’

Focus Cft
op nv’s
Aqualectra, CPost, Dok en ADC risico voor begroting 2015
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) gaat vanaf nu elk
kwartaal monitoren of er daadwerkelijk haast wordt gemaakt met de
bezuinigingen bij de overheids-nv’s Aqualectra, CPost International en
de Curaçaose Dokmaatschappij (CDM). ,,We zijn allemaal goed in het
schrijven van een plan van aanpak, maar dat moet wel ook worden uit-
gevoerd.”

Dat zei voorzitter Age
Bakker gistermiddag tij-
dens een persconferentie
van het Cft. Hierbij werd
hij vergezeld door Alberto
Romero, die op voordracht
van Curaçao lid is van het
College. Sybilla Dekker,
lid op aanbeveling van
Nederland, was niet aan-
wezig omdat zij eerder
terug moest naar Neder-
land. Grote afwezige was
het Sint Maartense lid Ri-
chard Gibson, die naar nu
blijkt op 4 december zijn
ontslag heeft ingediend.
Volgens Bakker was de re-
den van zijn ontslag ‘in
verband met onverenig-
baarheid van voorziene
functies’. ,,Ik weet niet
meer dan dat u zelf in de
krant heeft gelezen. Ik wil
er geen enkel oordeel aan
verbinden, ik weet niet
waar het over gaat. Ik sta
op gelijke achterstand als
uzelf. We hebben nu een
vacature in het college.”
Gibson zou in de race zijn
geweest voor een mi-
nisterspost in de nieuwe
regering op Sint Maarten,
maar zou toch niet door de
screening zijn gekomen.

Het Cft is tevreden over

het feit dat er een sluiten-
de begroting 2014 is gere-
aliseerd, maar geeft me-
teen aan dat er nog een he-
leboel werk verricht moet
worden om de overheids-
begroting structureel
houdbaar te maken. Grote
zorg van het Cft zijn de so-
ciale fondsen (bvz en
AOV) en de overheids-
nv’s. ,,Mede op ons aan-
dringen heeft de regering
in de begroting 2015 een
concreet plan van aanpak
opgenomen om de finan-
ciële situatie van de drie
belangrijkste nv’s - Aqua-
lectra, CDM en CPost
International - te verbete-
ren. Dit is een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid
van de overheid en de
overheids-nv’s. 

,,De personeelskosten
en de overhead moeten
substantieel dalen om een
sluitende bedrijfsvoering
te kunnen voeren. Maar
de overheid moet dat ook
mogelijk maken”, aldus
Bakker. ,,De drie over-
heids-nv’s zitten in een fi-
nancieel noodlijdende po-
sitie, maar we hebben ook
naar andere overheids-
nv’s gekeken en dan blijkt

het Analytisch Dia-
gnostisch Centrum (ADC)
ook grote verliezen en gro-
te betalingsachterstanden
te hebben. Daarom heb-
ben we een gesprek gehad
met minister Ben White-
man (Gezondheid, Milieu
en Natuur, red.) en hem
gevraagd met een plan van
aanpak voor ADC te ko-
men.”

De schuld bij utiliteits-
bedrijf Aqualectra is in-
middels opgelopen tot
300 miljoen gulden. Bak-
ker: ,,De broekriem moet
aangehaald worden. Zo-
wel de directie, de com-
missarissen als de werk-
nemers moeten de schou-
ders eronder zetten. Het
moet efficiënter en er
moet op personeelskosten
bezuinigd worden, daar is
geen alternatief voor. Er
moet druk op de ketel van
de organisatie komen voor
een efficiëntere bedrijfs-
voering, want financiers
willen alleen in Aqualectra
investeren als er een ge-
zonde bedrijfsvoering is.”

Beter beeld
voor economie

Vlnr. Cft-lid namens Curaçao Alberto Romero, Cft-voorzitter Age Bakker en Cft-lid
namens de BES-eilanden Hyden Gittens. FOTO JEFKA ALBERTO
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Brigitte Kaandorp in Mei Mei
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Cabaretiè-
re Brigitte Kaandorp
speelt op 27 december
haar show Kaandorp
Grande-De-Luxe bij
Landhuis Brakkeput
Mei Mei. De diva zingt

de gouden liedjes uit
haar nu al ruim 30 jaar
durende carrière, en
neemt tijdens de show
haar leven onder de
loep. 
Zij brengt haar bekend-
ste nummers in een
nieuw verhaal. Onder

begeleiding van pianist
Bernd van den Bos
zullen bekende num-
mers als Zwaar Leven,
Andries Knevel en An-
nelies van der Pies de
revue passeren. De
kaarten zijn vanaf van-
daag verkrijgbaar.
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