
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad/Oranjestad -
De gevangenis op Sint Eu- statius komt er niet. Er

zou een justitiële inrich-
ting worden gebouwd,
maar de kosten vallen zo
hoog uit (14 miljoen euro
voor 18 detentieplaatsen)
dat de staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie Fred
Teeven (VVD) de plannen
heeft geschrapt.

,,De hoge investerings-
kosten zijn onder andere
het gevolg van de aan de

bouwlocatie gerelateerde
vereisten, mede omwille
van de benodigde orkaan-
eisen. Mede ingegeven
door de noodzaak van een
doelmatige besteding van
overheidsmiddelen zie ik
geen ruimte om de plan-
nen voor deze detentie-
voorziening op Sint Eusta-
tius voort te zetten. De be-
langhebbenden in
Caribisch Nederland zijn

hierover reeds geïnfor-
meerd.”

Met het besluit om af te
zien van een nieuwe in-
richting op Sint Eustatius
blijft de Justitiële Inrich-
ting Caribisch Nederland
(JCIN) op Bonaire de de-
tentievoorziening voor
heel Caribisch Nederland.
Teeven: ,,Het is echter
geenszins mijn bedoeling
om hierbij voorbij te gaan

aan de consequenties hier-
van voor de Bovenwindse
Eilanden Saba en Sint Eu-
statius. Daarom heb ik de
Dienst Justitiële Inrichtin-
gen verzocht om in
samenwerking met het
Korps Politie Caribisch
Nederland, het Openbaar
Ministerie van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba en
de JCIN een alternatief
voorstel uit te werken.”

Wat dit alternatieve
voorstel inhoudt is nog
niet bekend. 

Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De com-
plete inventaris van
de Taams Kliniek gaat
onder de hamer.
Eerder werd al
bekend dat het geduld
van de Orco Bank als
financier en hypo-
theekhouder op is en
dat zij daarom de ter-
reinen en het gebou-
wencomplex van de
Taams Kliniek veilen.
Dat lijkt nu ook te
gaan gebeuren met de
inventaris. 

Directeur van Taams
Earl Esseboom laat weten:
,,Het is de Orco Bank die
oproept tot veiling. Dit ter-
wijl de beslagen gelegd
zijn door de SVB en de
Ontvanger. Ons is het
even ook niet duidelijk wat
de insteek van de bank is.
Contact met de betreffen-
de afdeling van de bank
voor helderheid is nog niet
gelukt. De kliniek blijft
operationeel aangezien de
beslagen van de SVB en
Ontvanger in dezen lei-
dend zijn voor de directie.”

De executoriale verkoop
van de complete inventaris
wordt vandaag aangekon-
digd in een advertentie
verderop in deze krant. De
Kliniek Dr. J. Taams bv is
steeds meer in ernstige fi-
nanciële problemen be-
land en het gerecht ver-
leende surseance van beta-
ling met de advocaat Paul
van de Laarschot als be-
windvoerder.

In een brief van de di-
rectie aan het personeel
die in handen is van deze
krant laten zij weten dat
‘de overheid in woord en
daad duidelijk heeft aan-
gegeven de kliniek niet bij
te staan in haar nood’. ,,De
niet-kostendekkende tarie-
ven worden door de over-
heid op geen enkele ma-
nier gecorrigeerd. Ook
derden, vrienden van de
kliniek, is het niet gelukt
de overheid tot nog toe op

andere gedachten te bren-
gen. De koers van de kli-
niek, een solide en veilige
omgeving voor de patiën-
ten, blijft echter ongewij-
zigd.”

Om deze koers vast te
houden is Esseboom in
onderhandeling met nieu-
we investeerders. ,,Deze
onderhandelingen zullen
zeker nog twee maanden
in beslag nemen aange-
zien het om een diversiteit
aan belangen gaat van alle

betrokkenen die dan ook
nog een keer voornamelijk
buitenlanders zijn.”

Het salaris van de
medewerkers zal volgens
de berekeningen van de
directie van de kliniek wel
kunnen worden betaald
begin volgende week.
Daarvoor is volgens hen
dan wel medewerking van
de Sociale Verzekerings-
bank (SVB) nodig. Er is nu
de afspraak gemaakt dat
op weekbasis declaraties

worden verstuurd naar de
SVB. Die hebben toege-
zegd de vergoeding na 5
werkdagen uit te betalen.
,,Gezien de declaraties en
betalingsafspraken met de
SVB kan betaling van het
vakantiegeld pas plaatsvin-
den in de tweede week van
januari 2015.” Een kerst-
bonus wordt niet uitge-
reikt.

Uit een analyse van de
directie blijkt dat de rönt-
genafdeling, hart/longaf-

deling, slaapcentrum en
de diverse andere polikli-
nieken niet verliesgevend
zijn. Ook het lab is niet
verliesgevend. De opera-
tieafdeling en verpleegaf-
delingen hebben niet-kos-
tendekkende tarieven. De
directie gaat er vanuit ui-
terlijk eind januari de ana-
lyse af te hebben en dan
specifieker te kunnen aan-
geven wat er gebeuren
gaat met de verlieslijdende
disciplines en het perso-
neel dat daar werkzaam is.

De totale schuldpositie
van Taams Group Hol-
ding bedraagt circa 31 mil-
joen gulden. De gebou-
wen hebben naar schat-
ting een executiewaarde
van zo’n 10 miljoen. Orco
Bank is separatist en heeft
door verpanding beschik-
king over het onroerend
goed en kan onderhands
verkopen of veilen. Hoe-
veel de inventaris waard is,
is niet bekend. 

Zowel de geplande vei-
ling van de gebouwen als
de openbare verkoop van
de complete inventaris
vindt op dinsdag 30 de-
cember plaats.
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20 Jaar Aska feestelijk gevierd

Verzekeringsmaatschappij Aska vierde gisteren haar 20-jarig bestaan. Dit gebeurde met een feestelijke receptie in
Landhuis Klein Kwartier. Aan het begin van de avond wendde directeur Robertino Betrian zich tot de aanwezigen
om terug te blikken op de 20 jaar dat het bedrijf bestaat en de vooruitgang die in die periode is geboekt. Hierbij
werd even speciaal stilgestaan bij Tobías Carrero Nacar van het moederbedrijf Multinacional de Seguros die zich
volgens Betrian vaak persoonlijk bezighoudt met het bedrijf op Curaçao. FOTO JEU OLIMPIO


