
Gebeurt dit niet, dan
staat Selikor voor elk dag-
deel dat het te laat is met
verwerken van het afval
een boete van 5.000 gul-
den te wachten, tot een
maximum van 250.000
gulden. Zo oordeelde het
gerecht gistermiddag, na-
dat exploitant Kokomo van
het strand Vaersenbaai
een kort geding had aan-
gespannen. 

Sinds begin december
heerste er bij Kokomo een
zodanige vliegenplaag dat
lunchen vrijwel onmoge-
lijk was. Sinds tweede
kerstdag was de keuken
zelfs gesloten. Kokomo
ligt precies in de windrich-
ting vanaf Malpais, op 
zo’n 1,7 kilometer afstand. 

Kokomo had foto’s van
de situatie bij Malpais

overhandigd en een film-
pje laten maken van het
terrein met een drone om
aan te tonen hoe erg de
vliegenplaag was. Selikor
stelde dat door gebrek aan
werkend materieel een
vertraging in de afvalver-
werking was ontstaan,
maar dat die inmiddels is
ingelopen. Curaçao zou
echter overal last hebben
van vliegen en de vliegen
bij Kokomo konden dan
ook overal vandaan ko-
men, verweerde Selikor
zich.

De rechter oordeelde
dat bij een bezoek aan het
terrein er afval was aange-
troffen dat volgens mede-
werkers van gisteren en
eergisteren was, en dus
ouder dan 24 uur. Ook
werden er dode dieren

aangetroffen buiten de
daarvoor bestemde kuil.
,,Op aanwijzing van Van
Mosselaar is vervolgens
een meer naar voren op
het terrein gelegen plaats
bezocht, waar een aantal
vers gestorte hopen grond
zichtbaar was met daarop

dichte zwermen vliegen.
Het stonk daar vreselijk
naar dode dieren, die
klaarblijkelijk vlak onder
die grond lagen. Volgens
Van Mosselaar, die in een
handomdraai de kop van
een dood dier naar boven
haalde, lagen de dode die-
ren hier tot voor kort open
en bloot en was er gauw
wat grond overheen ge-
gooid om de rechter om de
tuin te leiden”, zo staat in
het vonnis.

De rechter oordeelde
dan ook dat Selikor zich
maar ten dele aan de eigen
normen houdt. ,,Die nor-
men zijn er niet voor niets
en het is dan ook aanne-
melijk dat het niet in acht
nemen daarvan, zeker met
betrekking tot de dode die-
ren en in een tijd met veel
vliegen, tot een aanzien-
lijke toename van het aan-
tal vliegen leidt”, oordeel-
de de rechter. 

Dat het bij Kokomo aan
hygiëne ontbreekt is niet
gebleken, zo stelt de rech-
ter. 

,,Bij Kokomo waren
drie warme maaltijden
met drankjes neergezet op
een tafel in het restaurant-
gedeelte. Op de borden en
in de glazen zag het zwart
van de vliegen. Het zag er
onsmakelijk uit.” 

,,Het eten van een war-
me maaltijd was daar van-
wege de enorme aantallen
vliegen duidelijk niet mo-
gelijk. Dat het elders op
het eiland ook zo erg zou
zijn is door Selikor niet
meer betoogd. Haar direc-
teur volstond ter plaatse
met de opmerking ‘Ik her-
ken ze niet’. Daarmee
heeft Kokomo de extreme
overlast door vliegen vol-
doende aangetoond. Dat
zij daardoor inkomsten
derft en schade lijdt
spreekt vanzelf.”

Van onze correspondent
Den Haag - De Raad van
State van het Koninkrijk
gaat zich buigen over de
positie van de Gevol-
machtigde ministers van
Curaçao, Aruba en Sint
Maarten in de Rijksmi-
nisterraad. De Tweede Ka-
mercommissie voor Ko-
ninkrijksrelaties besloot
gisteren de Raad van State
formeel te vragen om hier-

over advies uit te brengen.
Aanleiding voor het ver-
zoek is de affaire rond de
Curaçaose Gevolmachtig-
de minister Marvelyne
Wiels (PS). De integriteit
van Wiels staat al maan-
denlang openlijk ter dis-
cussie, niet alleen op Cu-
raçao maar ook in politiek

Den Haag. Nadat duidelijk
werd dat minister-presi-
dent Ivar Asjes zijn partij-
genote de hand boven het
hoofd hield, deden de op-
positiepartijen in de Sta-
ten in december een ver-
geefse poging haar via een
motie van wantrouwen
alsnog naar huis te sturen.

Toen dat niet gebeurde
besloot de Kamercommis-
sie voor Koninkrijksrela-
ties premier Mark Rutte
(VVD) in zijn functie van
voorzitter van de Rijksmi-
nisterraad naar zijn oor-
deel te vragen over de
kwestie. De parlementa-
riërs maken zich vooral

zorgen over het feit dat in
de RMR vaak vertrouwe-
lijke en soms ook interna-
tionaal politiek zeer gevoe-
lige dossiers aan de orde
komen in het bijzijn van
een Gevolmachtigde mi-
nister die niet kan worden
vertrouwd.

Van Raak: Democratisch
gat in RMR

VBC wil minder
ambtenaren
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Beloning
voor gouden
tip Freeport
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Freeport Je-
welers heeft een beloning
van 10.000 gulden uitge-
loofd voor de gouden tip
die leidt tot de arrestatie
van de overvallers op het
filiaal aan de Breedestraat
afgelopen zaterdag.

Vier gewapende man-
nen maakten een grote
hoeveelheid juwelen buit
toen zij op klaarlichte dag
gerichte schoten losten op
de vitrine aan de buiten-
kant van de winkel en ver-
schillende andere vitrines
openbraken. Even later
trof de politie in de Bra-
mendiweg de uitgebrande
vluchtauto aan waarmee
de daders wisten weg te
komen. Deze was op 30
december al gestolen.

De beloning - ‘verdeeld
voor informatie gegeven
aan de politie’- wordt door
de juwelierszaak zelf uit-
geloofd. ,,Uw identiteit/tip
zal gegarandeerd anoniem
blijven”, zo laat Freeport
weten, die mensen ver-
zoekt tips door te bellen
naar 8666249, 8666250
of 8666251.

Raad van State buigt zich over Wiels

Kokomo wint zaak
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Afvalverwerkingsbedrijf Selikor
wordt door de rechter gesommeerd binnen 24
uur gestort huishoudelijk afval bij landfill
Malpais te verwerken en af te dekken. Ook
dode dieren moeten meteen in een kuil wor-
den afgedekt. 

Selikor moet binnen 24 uur gestort huishoudelijk afval verwerken en afdekken. Ook
dode dieren moeten meteen in een kuil worden afgedekt. 
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