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Curaçao

Surseance
botika’s voor
9 maanden

‘Het dak eraf’ op Kleine Werf
Bij het ParadiseWorld
Festival op de Kleine
Werf afgelopen zaterdag(nacht) ging ‘het dak
eraf’. Het was leuk om te
zien dat het talent van
Curaçao, Alex Sargo, erg
goed werd ontvangen.
Hij warmde het publiek
prima op voor de hoofdacts Skrillex en Diplo. Als
klap op de vuurpijl was
Major Lazer, waar Diplo
onderdeel van is, compleet aanwezig om het
publiek te entertainen.

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De rechter-commissaris heeft de Coöperatieve Consumenten Vereniging ‘Botica Wilhelmina’
definitieve surseance verleend voor een periode van
negen maanden.
Dat bevestigt bewindvoerder
Robert Bottse. Hij werd in deze
functie aangesteld toen ‘Botica
Wilhelmina’ op 14 oktober voorlopige surseance werd verleend.
De apotheken waar het om gaat
zijn Botica Plasa, Botica Banda
Abou en Botica Montaña Abou.
De exploitatie ervan is al een tijdje geleden stopgezet; al voor de
surseance waren ze niet meer
operationeel. De oorzaak van de
surseance wordt door de bewindvoerder aldus omschreven:
een toenemende verslechtering
van de liquiditeit door de wereldwijde introductie van generieke
genees- middelen die substantieel lager in prijs zijn; de door de
overheid aangepaste receptregelvergoeding in verband met de
basisverzekering ziektekosten
(bvz); de te hoge personeelskosten; en een slecht inkoopbeleid. De Coöperatieve Consumenten Vereniging ‘Botica Wil-

helmina’ telt zo’n 38 personeelsleden. Door het uitblijven van
hun salarisbetalingen hadden
enkele werknemers besloten het
faillissement aan te vragen. Om
dit te voorkomen én omdat er
gewerkt werd aan een reorganisatie besloot het bestuur surseance van betaling aan te vragen.
Het bestuur is er nog niet in geslaagd een geldschieter te vinden. De hoop is nu gevestigd op
Fekoskan. Dit overkoepelend orgaan voor op Curaçao gevestigde
coöperatieve spaar- en kredietverenigingen heeft aangegeven
dat onder de leden van de Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU de bereidheid zou bestaan om middels het kopen van
ledencertificaten van de ‘Botica
Wilhelmina’ zorg te dragen voor
een kapitaalinjectie, op voorwaarde dat er geen twijfels bestaan over de levensvatbaarheid
van de apotheken.
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Kamer wil reactie op referendum
Van onze correspondent
Den Haag - De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties wil dat minister Ronald
Plasterk (PvdA) per brief reageert op het vorige week woensdag gehouden referendum op
Sint Eustatius over de staatkundige verhoudingen. Hoewel een

ruime meerderheid zich uitsprak voor meer autonomie
draaide de volksraadpleging uit
op een mislukking. Omdat de
opkomst ver onder de vereiste
60 procent bleef, is de uitslag
ongeldig. De voorstanders van
de huidige staatsrechtelijke positie als openbaar lichaam in het

Nederlandse staatsbestel zeggen
wel te weten waarom zo weinig
Statianen de moeite namen naar
het stembureau te komen: de
meeste eilandbewoners zijn tevreden met hoe het sinds 2010
gaat. De Kamercommissie heeft
Plasterk gevraagd voor 9 januari
te reageren.

Advertentie

Nieuwe kranen CPS in 2017
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De verouderde
kranen in de containerhaven
van Curaçao Ports Services
(CPS) zullen binnen afzienbare
tijd vervangen worden. Dat bevestigt directeur Humberto de
Castro van het havenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA).
,,Dat zit al langer in de planning.
Het bestellen van nieuwe kranen heeft prioriteit. We hebben
in overleg met CPS de eisen
vastgesteld waaraan de kranen
moeten voldoen. We zijn nu zover dat we in 2015 de bestelling
kunnen plaatsen.” Met het project is naar schatting van De
Castro zo’n 30 miljoen gulden

gemoeid. ,,Maar dat is ook afhankelijk van de offertes die we
krijgen.” De containerkranen
zijn eigendom van CPA, die ze
verhuurt aan CPS. Er zullen
twee nieuwe kranen besteld
worden, omdat de beide huidige
containerkranen na zo’n dertig
jaar aan het einde van hun levensduur zijn. Er zijn veel problemen met de kranen, die regelmatig kapot gaan. Eerder dit
jaar, in maart, waren ze allebei
tegelijk buiten gebruik. De levertijd van containerkranen is ongeveer anderhalf jaar, zodat CPS
waarschijnlijk in 2017 over de
nieuwe containerkranen kan beschikken.

Advertentie

Thursday 25th of December
5-Course Christmas dinner at Restaurant Sjalotte
$100,- incl.
With a spectacular Christmas performance by
Juni Juliet and Kimberley Janice
Friday 2nd of January
New year’s reception at Floris Suite Hotel
From 6pm Juni Juliet and Kimberley Janice
Celebrate 2015 together with us
Free entrance
For reservations please call +5999 4626111 www.florissuitehotel.com

