
Adriaens geeft aan dat naar
aanleiding van de vele klachten
vanuit toeristen die aankomen
op het eiland, immigratie en de
douane hun krachten hebben
gebundeld. Begin dit jaar is be-
gonnen met besprekingen tus-
sen de instellingen om de lange
wachttijden op het vliegveld in te
perken. Naar voorbeeld van an-
dere Caribische landen is zo-
doende vandaag de actie
‘Binnen een half uur buiten’ ge-
lanceerd. 

Afgelopen maanden is geke-
ken wat de bottlenecks en knel-
punten zijn in het traject vanaf
het vliegveld tot het moment dat
de passagier buiten de luchtha-
ven staat. ,,Bij immigratie bleek
dat er tijdens bepaalde momen-
ten op de dag, bijvoorbeeld als er
een KLM-vlucht aankomt, meer
personeel nodig is. Er moest een
betere indeling komen en flexi-
beler worden omgegaan met de
beambten die op dat moment op
de luchthaven aanwezig zijn. Bij
de douane bleek dat de passa-
giers op een andere manier ge-
controleerd moeten worden. Zo
komen de ‘red lane’ en de ‘green
lane’ in gebruik voor het al dan
niet aangeven van goederen.”

Naar aanleiding van de uit-
komsten van de gesprekken is
nu een model gecreëerd dat
gisteren is ingevoerd. ,,Bij een
gemiddelde toerist is het nu
haalbaar hem of haar in een half

uur langs de immigratie, de ba-
gageband en de douane te lood-
sen. Als mensen heel lastige
reisdocumenten hebben, zoals
documenten van Chinezen, 
kan het wel iets langer duren.”
Maar volgens Adriaens vormen
de Nederlandse paspoorten
geen probleem en moet de 
doorstroom sneller kunnen.
Adriaens is van mening dat de
controle van de passagiers niet
minder secuur zal gebeuren
door de tijdsdruk die kan ont-
staan. Dat kan volgens hem door
ervoor te zorgen dat er meer per-
soneel bij de immigratie aanwe-
zig is als er net een vliegtuig is
geland.

Adriaens: ,,Na een paar maan-
den gaan wij evalueren of het in-
derdaad gaat zoals wij hopen.
Dan kunnen we er eventuele
kinderziektes uit halen. In het
begin hebben wij een taskforce
aangesteld die toezicht houdt op
het aantal minuten dat iedere
passagier moet wachten. Op een
gegeven moment moet het
systeem automatisch gaan func-
tioneren.” Het concept is afgeke-
ken van soortgelijke acties op an-
dere Caribische eilanden. Daar
werd het concept ‘Binnen een
uur op het strand’ genoemd.
,,Dat is nog iets groter. Hierbij
wordt er ook samengewerkt met
touroperators en hotels. Wij
richten ons nu eerst op het op
orde brengen van de basis.”
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Binnen een
half uur
buiten Hato 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ‘Binnen een half uur buiten’ lijkt voor toe-
risten die aankomen op Hato werkelijkheid te worden.
Gisteren werd het startsein gegeven voor de versnelde
procedure op de luchthaven van Curaçao. Dat laat
Maurice Adriaens, ceo van Curaçao Airport Holding
(CAH) desgevraagd weten.
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Van onze correspondent
Den Haag - Het debat dat de
Tweede Kamercommissie voor
Koninkrijksrelaties met mi-
nister Ronald Plasterk (PvdA) en
diens collega van Defensie Jea-
nine Hennis-Plasschaert (VVD)
wil over de Isla-raffinaderij vindt

pas op 10 december plaats. Te-
gen het einde van het jaar kampt
de Kamer traditiegetrouw met
een overvolle agenda. Het ver-
zoek om met de bewindslieden

over de Isla te spreken, is afkom-
stig van Kamerlid Wassila Hach-
chi (D66). Aanleiding voor het
debat is het besluit van Hennis
om het voor het Defensieperso-

neel dat onder de rook van de
raffinaderij woont financieel
mogelijk te maken om naar een
andere wijk in Willemstad te
verhuizen. Hachchi vindt het

vreemd dat de regering de uit-
stoot te ongezond vindt voor
Nederlandse defensiemedewer-
kers, maar niet voor de Curaçao-
se wijkbewoners. Tijdens het
overleg wordt ook stil gestaan bij
de actuele ontwikkelingen op
Curaçao en Sint Maarten.

Isla-debat Tweede Kamer in december

Calamiteitenoefening Selikor

Selikor heeft onlangs de jaarlijkse calamiteitenoefening gehouden waarbij het personeel en de bezoe-
kers zo snel mogelijk uit het gebouw weg moesten. Het calamiteitenplan is indertijd door de brandweer
opgesteld. Op de foto personeelsleden en klanten na de rampoefening. FOTO SELIKOR


