Jaargang 11 nr. 126 - NAf 1,50/$ 0,85 incl. OB

Booi: Opkomen
voor rechten

2

Wiels welkom in
Rijksministerraad

3

Asjes-Prins
bij CBCS

Donderdag 8 mei 2014

5

Studenten UoC:
Team FMG weg

7

Oorlog in Homs
lijkt ten einde

28

IMF-missie op Curaçao
Van een onzer
verslaggevers

Willemstad - Een delegatie van het IMF
(Internationaal Monetair Fonds) bezoekt
momenteel Curaçao.
De missie is in het
kader van de zogeheten Article 4 Consultation.

zijn ook besprekingen gevoerd
met
de
Chef de Mission van de
IMF-delegatie, die nu
op Curaçao is in verband
met de Article 4 Consultation.
De laatste consultatierapportage over Curaçao
en Sint Maarten - gekeken
wordt naar de monetaire

unie - dateert van eind
2011, ten tijde van het kabinet Schotte, nadat in
september dat jaar de besprekingen hadden plaatsgevonden met functionarissen van onder andere
de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
(CBCS), het College financieel toezicht (Cft), de pre-

mier, de minister van Financiën en die van Economische Ontwikkeling, topambtenaren, werkgeversen werknemersorganisaties.
Drie jaar geleden had de
IMF-missie veel aandacht
voor het toen aanzienlijke
tekort op de lopende rekening van de betalingsba-

lans, en de achterblijvende
export van goederen en
diensten. Door maatregelen van de Centrale Bank het optrekken van de reserveverplichting
voor
banken en een zekere kredietrestrictie - hebben gezorgd voor enig herstel,
maar de CBCS heeft altijd
aangegeven dat vooral het

ondernemings- en investeringsklimaat
beter
moeten. Dat zijn zaken die
primair het politieke bestuur aangaan.
Vanaf volgende week
wordt door het IMF ook
Sint Maarten bezocht.
Daarna volgt een presentatie van de voorlopige bevindingen.

Zwemselectie op bezoek in Fòrti

Dit is een belangrijk
meetmoment voor de actuele staat van de overheidsfinanciën, alsmede
het meerjarenbeleid op dit
gebied. Maar ook kijkt het
IMF naar de economie
(groei en inflatie) en naar
bijvoorbeeld de betalingsbalans.
Vorige maand heeft minister José Jardim van Financiën op 11 en 12 april in
Washington DC deelgenomen aan de jaarlijks terugkerende voorjaarsvergadering van het IMF. Toen

Honderd
kilo coke
in koffers
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad/Philipsburg Op Princess Juliana International Airport is honderd kilo cocaïne onderschept. Een 61-jarige man
uit Bonaire en een 30-jarige vrouw uit Santo Domingo zijn naar aanleiding van de vondst aangehouden en in verzekering
gesteld. Dit gebeurde bij
een gecombineerde actie
van de douane en het
Korps Politie Sint Maarten. De coke bevond zich
verspreid in drie koffers
op een Insel Air-vlucht van
Curaçao naar Santo Domingo. Na inbeslagname
van de koffers zijn de twee
verdachten aangehouden.
Het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten laat weten
geen verdere mededelingen te doen in verband
met een onderzoek dat is
gestart.

De zwemselectie van Curaçao heeft een bezoek gebracht aan premier Ivar Asjes. De zwemmers namen deel aan het Carifta Championship 2014
op Aruba. Daar verdiende de selectie in totaal vijf gouden, één zilveren en drie bronzen medailles. De sporters werden ontvangen in Fòrti en ontvingen een persoonlijke felicitatie van de premier. Niet alleen de talentvolle zwemmers werden in het zonnetje gezet, ook de coaches werden
bedankt voor hun inzet.
FOTO CELLY MARTIS
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - PAIS heeft
documenten opgevraagd
bij de Gevolmachtigde minister van Curaçao, Marvelyne Wiels en deze papieren dinsdag heeft ontvangen. Dat bevestigt partijleider van PAIS Alex Rosaria desgevraagd. Ook is tijdens de coalitiebespreking
het functioneren van de
minister besproken.
Aankomende dinsdag
zal de partij follow-up geven aan de ontvangen documenten. In de papieren
staat informatie over, zo
omschrijft Rosaria, de beëindiging van het contract
van één personeelslid van
het Curaçaohuis. Vermoe-

PAIS
kijkt naar
papieren
Wiels
delijk gaat het hier om de
beëindiging
van
het
contract van de oud-voorlichter van het Curaçaohuis Marije Berkhouwer.
De voorman van PAIS wilde dit echter niet bevestigen. Deze krant meldde
eerder dat zij een vertrekpremie van 300.000 gulden zou hebben ontvangen. ,,We kunnen in ieder
geval wel stellen dat de po-

sitie van mevrouw Wiels is
om deuren te openen in
Nederland. Dat is tot nu
toe nog niet echt een groot
succes”, meent Rosaria.
Hij vervolgt: ,,We zijn er
niet om mensen van deze
coalitie af te breken en we
willen niet dat deze coalitie faalt. Wat we willen is
dat ons Curaçaohuis en de
Gevolmachtigde minister
zo min mogelijk in opspraak komen.”
De coalitiepartner benadrukt dat de benoeming
van Marvelyne Wiels een
politieke is (van Pueblo
Soberano, red.). ,,Maar het
gaat verder dan de partij.
Het gaat om het Curaçaohuis en daarmee de uitstraling van Curaçao.”

Gewelddadige overval
op toko in Kent U Zelf
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Een toko in
Kent U Zelf is gisteren aan
het einde van de middag
op gewelddadige wijze
overvallen. Om 16.17 uur
ontving de meldkamer de
oproep over de overval
waarop meteen een patrouille gestuurd werd.
Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt
dat drie mannen met bedekte gezichten en gewapend met een machete de
toko binnenliepen en de
aanwezigen bedreigden.

Een van de drie greep een
vrouwelijke klant bij haar
keel en rukte haar tas van
haar weg. Ondertussen
sprongen de twee andere
mannen over de toonbank
en zetten de machete op
de keel van de eigenaresse
en vroegen daarbij om
geld en verschillende artikelen. Na de beroving verdween het drietal in een
grijze pick-up. Het personeel van ‘Yudansa na Víktima’ ter plaatse heeft de
slachtoffers ondersteund.
Het atrakoteam doet
onderzoek.

