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JANUARI
Half miljoen voor PWF

Jaar van Isla
Het jaar 2018 staat in het teken
van de ontwikkelingen rond de
Isla-raffinaderij. In januari is
net bekend dat Curaçao niet verder in zee gaat met Guangdong
Zhenrong Energy (GZE). Er
moeten deskundigen aangetrokken worden om opnieuw op
zoek te gaan naar een nieuwe
strategische partner. Er heerst
optimisme want tijdens een
persconferentie wordt bekendgemaakt dat nu GZE uit beeld
is, andere gegadigden zich al
aangemeld hebben. Ondertussen is de directeur van Refineria
di Kòrsou (RdK), José van den
Wall-Arnemann geschorst en
wordt Roderick van Kwartel benoemd tot tweede directeur. Hij
zit naar we nu weten nog geen
jaar want in november wordt
ook hij op een zijspoor gezet
vanwege verdenkingen van omkoping in de zoektocht naar een
nieuwe strategische partner

Eerste moord

De eerste moord wordt al gepleegd op nieuwjaarsdag. Dan
komt de twintig jaar oude Tayler
Zuhayr de Lima om het leven
door kogels. De speler van S.V.
Centro Hubenil Mahuma U-20
overlijdt enkele minuten nadat
hij wordt beschoten.
Het slachtoffer bestuurt een
SUV met vier inzittenden: drie
jongens en een meisje. Veertig
minuten nadat het nieuwe jaar
is ingeluid, en zijn verjaardag is
begonnen, parkeert De Lima
de wagen voor Veneto Holiday
Beach Hotel & Casino. De vier
passagiers stappen uit de auto
en gaan het hotel binnen, terwijl
De Lima achter het stuur blijft
zitten. Op dat moment verschijnt een nog onbekende man
die op hem begint te schieten.
De Lima trapt op het gaspedaal
en trekt op, maar de auto komt
een stukje verder op de parkeerplaats tot stilstand. Daar bezwijkt het slachtoffer aan zijn
verwondingen. Hoewel de inzittenden worden verhoord en
zelfs twee daarvan in bewaring
worden gesteld, is er onvoldoende bewijs en worden zij weer
vrijgelaten. Er verschijnt gedurende het hele jaar geen officieel
bericht over het vervolg van deze
moordzaak.

Vluchtelingenproblematiek
In dit jaar komt de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek met regelmaat aan de orde.
Ook in de eerste maand van
2018 wordt erover bericht. ,,Het
aantal Venezolanen dat asiel
aanvraagt op Curaçao is sinds juni vorig jaar fors gestegen. De
regering beschikt over informatie dat er inmiddels rond de 200
asielzoekers zijn geregistreerd
bij de vluchtelingenorganisatie
UNHCR, en de overheid ziet
zich genoodzaakt voorbereidingen te treffen voor opvang”, zo
staat begin januari in deze krant.
Het eiland wordt medio januari
opgeschrikt door het aanspoelen

recente analyse van president ad
interim Leila Matroos-Lasten
van de Centrale Bank CBCS.
Tot en met september 2017
was de overheidsschuld van Curaçao gegroeid met 187,1 miljoen gulden tot 2,733 miljard vergeleken met eind december
2016. Deze stijging werd uitsluitend gedreven door een toename van de binnenlandse
schuld, aangezien de buitenlandse schuld afnam.

Druk opgevoerd
vanuit Cft

‘Ondanks grote uitdagingen’ blikt stichting Ride for the Roses Curaçao tevreden terug op de 14e editie
van de Ride, Swim & Walk for the Roses. Met alle activiteiten die erbij horen, inclusief de Sail for the
Roses en de Spin for the Roses, komt het aantal deelnemers dit jaar weer dicht bij de 10.000. De fondsen die zijn gegenereerd, komen samen met bijdragen van sponsoren uit op ongeveer 500.000 gulden.
Dit is weer een enorm bedrag dat Curaçao met een goed hart heeft samengebracht ten behoeve van de
kankerbestrijding in handen van het Prinses Wilhelmina Fonds (PWF).
FOTO PERCY WERNERS
van vier overleden Venezolanen
bij Koraal Tabak: Danny José
Sánchez Piña (33), zijn zus
Joselyn Piña (24), Oliver Cuahuromatt Velásquez (33) en Jeanaury Guadalupe Jiménez Chirinos (18). Later spoelt ook een
vijfde lichaam aan. Het bootje
waarin zij voeren is op de rotsen
geslagen. Vooral de havenstad
La Vela de Coro is in rouw gedompeld. Er worden later twee
mensen met de Venezolaanse
Natio- naliteit gearresteerd voor
mensenhandel.
De Raad van Ministers is
voornemens 4,5 miljoen gulden
te storten in een crisisfonds om
de opvang van vluchtelingen in
een tentenkamp te kunnen bekostigen. Het Rode Kruis zou
over tenten beschikken. Ook
wordt er een gebied aangewezen
waar deze tenten opgeslagen
kunnen worden. Een voorstel
hiertoe wordt ingediend bij het
ministerie van Financiën. Dat
schrijft premier Eugene Rhuggenaath, in de hoedanigheid van
minister van Algemene Zaken,
aan de voorzitter van de Staten.

Boycot Maduro

Niet alleen de vluchtelingenproblematiek leidt tot grote zorgen,
ook de boycot van de Venezolaanse president Nicolás Maduro geeft onrust. Hij kondigt
eerst af dat de grenzen met de
ABC-eilanden 72 uur worden
gesloten voor lucht- en maritiem
verkeer. Het duurt echter veel
langer. Ruim drie maanden later, in april, worden door tussenkomst van de Nederlandse
minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, de grenzen
weer geopend. In januari wordt
al een akkoord getekend op Aruba tussen de landen waarin afgesproken wordt dat de landen

zich meer zullen inzetten voor
de bestrijding van de smokkel
van bodemschatten uit Venezuela en andere illegaliteit. De boycot leidt onder andere tot het uit
het straatbeeld verdwijnen van
de welbekende barkjes in Punda. Wordt dit aspect aanvankelijk aangegrepen om dit deel van
de kade te verbouwen voor lokale handelaren in groente- en
fruit, dit besluit wordt niet in
dank afgenomen. Tijdens een
openbare bijeenkomst wordt
het gemis van de Venezolaanse
barkjes, die een grote historische waarde hebben, benadrukt
en deze kunnen in april dan ook
weer terugkeren naar Curaçao,
in eerste instantie aan de Kleine
Werf.
Met het sluiten van de grenzen wordt Curaçao zich bewuster van de afhankelijkheid van
Venezuela voor brandstof. Zo
schaft Curoil de Red Majestic
aan, een grote tanker met een
grote opslagcapaciteit voor
brandstof. Op het schip kunnen
700.000 vaten opgeslagen worden en kunnen benzine, jet fuel
en marine fuel oil voor een periode van drie maanden gegarandeerd worden.

60 miljoen in november 2017
die volledig wordt gekocht door
de Nederlandse Staat. De binnenlandse schuld is naar verwachting gedurende het vierde
kwartaal van 2017 toegenomen
door de oplopende betalingsachterstanden aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC). Zo staat te lezen in de

Het College financieel toezicht
(Cft) voert dit jaar met regelmaat
de druk op om ervoor te zorgen
dat het financiële huishouden
van Curaçao op orde blijft. In januari wordt er gedreigd met een
aanwijzing, waarop de minister
van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN) in de Staten aangeeft
dat zijn ministerie op volle toeren draait.
Op 29 januari moet de minister schriftelijk reageren op een
brief van het Cft en aangeven
hoe de regering denkt een sluitende begroting te behouden.
Het Cft eist een structurele oplossing voor de tegenvaller van
102,5 miljoen gulden voor het
begrotingsjaar 2017. Is de reactie van de regering niet bevredigend, dan kan de Rijksministerraad door tussenkomst van de
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) alsnog bericht worden en
dit bericht kan gepaard gaan met
het advies tot het geven van een
aanwijzing, zo is eerder door het
Cft gesteld.

Ontslagen bij Girobank

Financieel niet
voor de wind
Financieel staat het Land er al
vanaf begin dit jaar niet gunstig
voor. In deze maand wordt gemeld dat de schuldquote van de
overheid van Curaçao naar verwachting 49,8 procent zal bedragen. Dit is de stand rond de
jaarwisseling 2017/2018 en is
het gevolg van een toename van
zowel de buitenlandse als de
binnenlandse schuld. De buitenlandse schuld stijgt door de uitgifte van een obligatielening van

Het gaat Curaçao ook in 2018 economisch niet erg voor de wind en
de Girobank moet snijden in de kosten. Twee kantoren gaan dicht
en tientallen medewerkers worden ontslagen. Voor Girobank is
sinds de jaarwisseling 2013-2014 de noodregeling van toepassing,
waardoor toezichthouder de Centrale Bank de facto bewindvoerder
is over de commerciële bank. Twee filialen worden per direct gesloten: het kantoor in Colon te Otrobanda en het kantoor in het voormalige winkelgebouw La Confiansa in Punda. De helft van het personeel moet afvloeien. Op de foto het Girobank-filiaal in het voormalige winkelgebouw La Confiansa.
FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD
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Opnieuw 365 dagen genieten!
Onze monumenten zijn uniek

Uit alle windstreken komen bezoekers naar ons eiland om ons monumentale erfgoed te bewonderen,
terwijl bewoners en gebruikers van onze UNESCO Werelderfgoed binnenstad en de vele landhuizen
en andere monumenten dagelijks in deze mooie panden vertoeven. Dankzij de restauratie, beheer en
˪ȥŔȥƃǫơɭǫȥǌƎȶȶɭƎơɽŔȟơȥˁơɭȇơȥƎơȟȶȥʠȟơȥʋơȥȶɭǌŔȥǫɽŔʋǫơɽȇʠȥȥơȥˁǫǿŔȍȍơȟŔŔȍȶȶȇǫȥࠁ߿ࠀࠈˁơơɭ
ࠂࠅࠄƎŔǌơȥɢơɭǿŔŔɭǌơȥǫơʋơȥʽŔȥƎơ˖ơʠȥǫơȇơǠǫɽʋȶɭǫɽƃǠơǌơŹȶʠˁơȥࡳ
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JANUARI
Voorbereiding CNSJF
Positief is het nieuws dat het Curaçao North Sea Jazz Festival
(CNSJF) al voorbereidingen treft
en de eerste namen van muzikanten genoemd kunnen worden. Het gaat om Jason Derulo,
Carlos Vives en Sean Paul.
Het festival is begin september. Ook wordt de komst van
Spyro Gyra en het Michel Camilo Trio aangekondigd. Het is de
achtste editie van het festival, dat
wordt georganiseerd door sponsor Fundashon Bon Intenshon
op Curaçao in samenwerking
met Mojo Concerts in Nederland. Het CNSJF brengt jaarlijks
duizenden extra bezoekers naar
het eiland. Zij genieten niet alleen van het festival, maar ook
van de gastvrijheid van het eiland.

Hulp bij hinderwet
raffinaderij
Nederland gaat Curaçao helpen
bij het formuleren van een nieuwe hinderwetvergunning voor
de raffinaderij. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) zal adviseren bij
het actualiseren van de huidige
wet, zo wordt in januari bekendgemaakt door minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).
De bewindsvrouw vermeldt
ook het akkoord dat met minister Ank Bijleveld van Defensie is
gesloten over de luchtmetingen
bij Julianadorp. Camelia-Römer
benadrukt dat het normaal is dat
landen die personeel uitzenden
naar het eiland, willen weten
hoe het bijvoorbeeld met de
luchtvervuiling of de voorzieningen in de zorg is gesteld.
Defensie betaalt de kosten van
de metingen en stelt de data aan
het eiland beschikbaar. De minister brengt in herinnering dat
Curaçao zelf ook metingen verricht bij Beth Chaim en op Kas
Chikitu.

Ceo en transitieplan
Insel Air
Minister Steven Martina (MAN)
van Economische Ontwikkeling
verklaart dat bij Insel Air International - een bedrijf met particuliere aandeelhouders maar dat
vorig jaar van de overheid van
Curaçao een overbruggingskrediet ontving van 33 miljoen gulden - per 1 maart een nieuwe ceo
aantreedt. Martina is stellig in
zijn uitlatingen. Dat wekt enige
verbazing omdat de indruk bestond dat de Raad van Commissarissen (RvC) kort daarvoor nog
overeenstemming had bereikt
met de huidige interim-ceo, de
Canadees Gilles Filiatreault die
een jaar geleden op 1 februari
2017 aantrad, over verlenging
van zijn contract.
Volgens Martina blijft Filiatreault aan totdat de nieuwe ceo
iets meer dan een maand later
begint. President-commissaris
Karel Frielink stelt dat de Raad
van Commissarissen bezig is
met een transitieplan dat op kor-

Bootvluchtelingen omgekomen

Er worden vier overleden Venezolaanse vluchtelingen gevonden bij Koraal Tabak. Het bootje waarin zij
voeren is op de rotsen geslagen. Vooral de havenstad La Vela de Coro is in rouw gedompeld. Er worden
later twee mensen met de Venezolaanse nationaliteit gearresteerd voor mensenhandel. FOTO REUTERS
te termijn aan de minister wordt
aangeboden. De interim-directie, bestaande uit ceo Filiatreault
en cfo André Delger, werkte
eerst een stabilisatieplan uit en
presenteerde dan conform opdracht het businessplan. De RvC
werkt nu aan een transitieplan.
Op datum van surseance waren
567 personen in dienst. Inmiddels zijn dat er fors minder, namelijk 202, om kosten te besparen en de bedrijfsvoering te stabiliseren.

‘Onrechtmatige gelden
Babel teruggevorderd’
Ruim zes maanden nadat het
Hof zich in de zaak Babel heeft
uitgesproken, maakt het Openbaar Ministerie (OM) eind januari bekend via het Gerecht in
Eerste Aanleg een bedrag van
1.861.692 gulden terug te zullen
vorderen van oud-premier Gerrit Schotte (MFK). Bij Cicely van
der Dijs, de levenspartner van
Schotte zal het OM een bedrag
van 205.274 gulden terugvorderen.
Het gaat, zo meldt het OM, om
gelden die door Schotte en Van
der Dijs op onrechtmatige wijze
verkregen zouden zijn. Het OM
spreekt ook van het ‘ontnemen
van wederrechtelijk verkregen
voordeel’.
In het bedrag dat bij Schotte
zal worden teruggevorderd, is
een betaling van ruim 800.000
dollar inbegrepen die volgens
het OM aan Schotte is gedaan op
de Zwitserse bankrekening van
een op de Marshall Islands gevestigde onderneming, waarvan
Schotte de begunstigde is. In de
zaak tegen Van der Dijs zal het
OM een bedrag van 205.274 gulden vorderen. Dit is het bedrag
dat volgens het OM in de zaak
aan Van der Dijs persoonlijk ten
goede is gekomen.

Werkloosheid stijgt

De werkloosheid is in de afgelopen vier jaar (2014, 2015, 2016
en 2017) elk jaar toegenomen.
In 2017 is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een
werkloosheidspercentage vast-

gesteld van 14,1 procent, in absolute getallen 10.313 personen.
Dat wordt deze maand door het
CBS bekendgemaakt. De cijfers
komen uit het arbeidskrachtenonderzoek gehouden in september en oktober 2017.
De grootste stijging in werkloosheid is in de leeftijdscategorie van 25- tot 34-jarigen. De
werkloosheid in deze leeftijdsgroep stijgt boven het gemiddelde uit en is 18,8 procent. Opvallend is dat de beroepsbevolking
ten opzichte van 2016 is afgenomen en dat het aantal werklozen
is toegenomen.
In 2014 was de werkloosheid
12,6 procent, in 2015 11,7 procent en in 2016 13,3 procent. Er
zijn meer vrouwen dan mannen
werkloos. In 2017 15,2 procent
vrouwen tegenover 12,9 procent
mannen.
Uit het onderzoek blijkt dat
2.180 personen in de informele
sector werken. Dit zijn personen
die niet officieel als werkend
staan geregistreerd, en dus geen
belasting betalen. De meeste

personen die werk zoeken, zoeken een baan in de toeristenindustrie (accommodatie en restaurants), groot- en kleinhandel,
motorrijtuigenreparatie en de
bouw. Van de werkenden is
het gemiddelde netto-inkomen
2.187,60 gulden. Mannen verdienen meer dan vrouwen, gemiddeld 2.493,02 gulden tegenover 1.944,29 gulden.

Sona tevreden
over voortgang
Met ‘vereende krachten’ wordt
gewerkt aan de voorbereidingen
voor de implementatie van het
zogeheten ziekenhuisinformatiesysteem en elektronisch patiëntendossier (ZIS-EPD) waar
het ziekenhuispersoneel in Hospital Nobo Otrobanda (HNO)
mee gaat werken, zo laat Sona in
de pers weten. Stichting Ontwikkeling Sona ‘werkt samen met
haar partners hard door om het
nieuwe ziekenhuis op schema af
te ronden’. In dit licht heeft Sona in de voorafgaande periode in

Doorbraak koraalrifherstel

Carmabi (Caribbean Research and Management of Biodiversity)
speelt een belangrijke rol bij een grootschalig koraalonderzoek vanuit de Universiteit van Amsterdam (UvA), waardoor nu koraalrifrestoratie op grote schaal mogelijk is. De techniek houdt een nieuwe
zaaimethode in. Eerst worden er koraallarven gezaaid op een speciaal ontworpen substraat dat zichzelf stabiliseert en aan het koraal
hecht via natuurlijke processen. Dit gebeurt in artificiële omstandigheden. Na een aantal weken tot maanden worden deze zogenoemde
‘zaai-units’ gezaaid op het koraalrif door ze simpelweg in spleten te
steken. Op de foto zijn verschillende uitvoeringen van het substraat
FOTO’S VFC
te zien een halfjaar na plaatsing op het koraalrif.

goed overleg met betrokkenen
van het Sint Elisabeth Hospitaal
(Sehos) en leverancier ChipSoft
de implementatie van het ZISEPD voorbereid. ,,Dit systeem
gaat onder andere de medische
en medisch ondersteunende
processen in het nieuwe ziekenhuis stroomlijnen volgens hoogwaardige kwaliteitsnormen.” Samen met ChipSoft worden in
het voorbereidingstraject ruim
veertig werkgroepen opgestart
bij Sehos.
Een kernteam van ongeveer
vijftig medewerkers van Sehos
wordt klaargestoomd om te kunnen werken met het nieuwe
ZIS-EPD en krijgt daarom bij
ChipSoft in Amsterdam de nodige opleiding en training. Dit
kernteam, aangevuld met andere toekomstige gebruikers van
het ZIS-EPD, zal het systeem
verder inrichten. ,,Bouwkundig
zal het nieuwe ziekenhuis in
mei 2018 gereed zijn”, vervolgt
Sona. Dan volgt de fase van het
testen en inrichten van het ziekenhuis. De aanschaf van alle
medische apparatuur voor het
nieuwe ziekenhuis is al voor 80
procent gereed. ,,Na het technisch testen volgt in augustus
2018 de technische oplevering
van het ziekenhuisgebouw. In
december 2018 zal alle medische inrichting zijn geïnstalleerd.”

Moordgeld mogelijk
in onroerend goed
In de zaak Maximus - waarbij
onderzoek wordt gedaan naar
de intellectuele daders van de
moord op politicus Helmin
Wiels - is een huiszoeking verricht bij makelaarskantoor Cristal Real Estate aan de Caracasbaaiweg. Dat maakt het Openbaar Ministerie in januari bekend.
Het vermoeden bestaat dat
een deel van het geld dat door de
opdrachtgevers is betaald voor
de moord op Wiels, uiteindelijk
in onroerend goed is geïnvesteerd. Om wat voor bedrag het
hierbij gaat, wat voor type onroerend goed en of het om een lokale of internationale investering
gaat, blijven vooralsnog onbeantwoorde vragen. ,,Het Openbaar Ministerie doet daar in dit
stadium geen uitspraken over.
We willen het onderzoek niet
verstoren”, aldus officier van
justitie Guillano Schoop in gesprek met deze krant. Schoop is
sinds de moord op de oprichter
van Pueblo Soberano op 5 mei
2013 belast met de woordvoering, eerst in de zaak Magnus en
daarna in de zaak Maximus.
De huiszoeking wordt verricht door opsporingsambtenaren van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), onder leiding van de rechter-commissaris en in opdracht van het
Openbaar Ministerie. Belangrijk
hierbij te vermelden is dat het
makelaarskantoor en de medewerkers niet door het Openbaar
Ministerie als verdachten zijn
aangemerkt.
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FEBRUARI
Tieners zetten beste beentje voor

Commissie
continuering Isla
De Staten willen een eigen commissie instellen om het proces
over de toekomst van de raffinaderij op de voet te kunnen volgen. Het gaat om een speciale
tijdelijke Statencommissie, zo
wordt in februari in de centrale
commissievergadering besproken en later ook in de openbare
vergadering vastgesteld. De
commissie zal bestaan uit negen
leden, waaronder de voorzitter
en de ondervoorzitter van de Staten. Het besluit voor de oprichting van deze commissie wordt
door verschillende overwegingen gemotiveerd, waaronder dat
het onderwerp van continuering
en modernisering van de raffinaderij op Curaçao in de belangstelling staat van de maatschappij, en dat de Staten belang hebben bij tijdige en betrouwbare
informatie over de verdere ontwikkelingen ten aanzien van dit
onderwerp. De in te stellen speciale Statencommissie wordt
aangeduid als ‘Tijdelijke commissie continuering en modernisering raffinaderij’. De commissie wordt ingesteld tot 2021.

Van Putten verdreven

Er wordt door Nederland ingegrepen op Sint Eustatius en
Clyde van Putten wordt verdreven. Dit besluit wordt genomen
nadat een tweekoppige Commissie van Wijzen, bestaande
uit oud-gouverneur Fredis Refunjol van Aruba en staatsraad
en oud-commissaris van de koning in Zuid-Holland Jan Franssen, het bestuur op het eiland
onderzocht. Zij stellen Nederland voor een groot deel verantwoordelijkheid voor de ontstane
situatie. De aanstelling van een
‘rijkscommissaris’ in plaats van
het huidige bestuur en Eilandsraad moet zeker twee jaar duren.
Wachten tot de verkiezingen van
2019 duurt te lang, vinden Refunjol en Franssen. De rijkscommissaris komt er in de persoon van de Curaçaose exStatenvoorzitter Mike Franco.
Hij wordt bijgestaan door plaatsvervangend regeringscommissaris oud-burgemeester Mervyn
Stegers en stelt meteen een
Raad van Advies in. Vijftien burgers uit alle lagen van de samenleving worden gekozen om het
tweekoppige bestuur te adviseren.
Het eilandsbestuur werd gedomineerd door Clyde van Putten, de leider van de Progressive
Labour Party (PLP), die als een
dictator over het eiland regeerde.
Ambtenaren en zelfs een gedeputeerde die met Nederland wilden samenwerken zijn ontslagen en werden door Van Putten
vervangen door mensen uit zijn
eigen kring, zo stelt de commissie. De andere kant van het verhaal is dat Nederland zowel in
de zestig jaar voor als na 2010 te
weinig aandacht heeft gehad
voor de bestuurscultuur op de
eilanden. Repressieve maatregelen hebben alleen maar bijge-

Dit jaar doen tijdens de Tienerparade achttien groepen mee, waarvan elf scholen. In totaal dansen 1.506
deelnemers in kleurrijke kostuums door de straten van Curaçao. Op drie verschillende punten kunnen
de deelnemers een choreografie laten zien, waarvoor ze prijzen in de wacht kunnen slepen. Ook kunnen
de feestende tieners prijzen winnen in drie categorieën, te weten; carnavalskostuum, back to basic en de
FOTO JEU OLIMPIO
nieuwe categorie recycle.
dragen aan de gevoelens van bevoogding. Die gevoelens zijn te
laat onderkend.

Kustwacht schiet
jongens te hulp
De kustwacht komt in actie voor
drie jongens die op een rubberbootje zijn afgedreven van de
kust. Het Reddings- en Coördinatie Centrum van de Kustwacht Caribisch gebied krijgt
een melding dat drie jongens
zijn afgedreven ter hoogte van
Santa Martha. Het bootje is op
dat moment vanaf de kust al niet
meer zichtbaar. De kustwachthelikopter wordt direct verzocht
om een zoekslag te maken. Ook
de Citro (Citizens Rescue Organization) wordt ingelicht en een
SuperRhib van het steunpunt
Curaçao rukt uit.
Het rubberbootje wordt enkele uren later ongeveer vijf mijl
ten zuiden van Santa Martha
aangetroffen door de bemanning van de SuperRhib. De drie
opvarenden lijken in goede gezondheid te zijn. Zij worden met
hun bootje aan boord genomen
en even later veilig afgezet op
Santa Martha. Bij de gezondheidscontrole door medewerkers van de ambulance, wordt er
niets ernstig geconstateerd.

ment ingegaan en heeft gericht
op het slachtoffer geschoten. Na
de schietpartij pakt de schutter
de autosleutels van het slachtoffer rijdt weg. De jeep wordt later
teruggevonden.
De andere schietpartij vindt
plaats op de Rooseveltweg waarbij de 43-jarige Colombiaan
Marco Fidel Cervantes Castro
om het leven komt. In deze zaak
worden drie verdachten gearresteerd. De politie heeft de man
J.A.R.H. aangehouden die voor
medische behandeling in het
ziekenhuis was. In het kader van
het onderzoek is er een inval gedaan bij een huis op Montaña
Abou. Bij de huiszoeking is de
37-jarige Ecuadoraan R.R.G.B.

aangehouden als verdachte van
de schietpartij. Bij het huis zijn
ook drie illegale Venezolanen en
een illegale Ecuadoraan aangehouden. Later op de dag heeft de
politie de 24-jarige illegale Venezolaan A.A.L.C. aangehouden
als medeverdachte van de schietpartij. Het verhaal gaat dat een
paar mannen ruzie kregen. Op
een gegeven moment heeft een
man met een vuurwapen gerichte schoten op het slachtoffer afgevuurd.

Eis: 12 maanden voor
Drum-kustwachter
Het Openbaar Ministerie (OM)
heeft 12 maanden straf geëist te-

Besmette schildpadden

Dodelijke
schietpartijen
Deze maand wordt het eiland
opgeschrikt door twee dodelijke
schietpartijen. De eerste is in
Koraal Specht. De 38-jarige op
Curaçao geboren Roucellon Felix Sluis raakt dodelijk gewond
op klaarlichte dag, om 14.00
uur. De politie treft het slachtoffer liggend op de grond aan in
een appartement in de tuin van
een woning aan de Kaya Djogodo. Uit onderzoek blijkt dat het
slachtoffer thuis bij familie was.
Op een gegeven moment is een
gemaskerde man over de muur
bij de tuin van het huis gesprongen. De man is toen het apparte-

Meer dan de helft van de onderzochte groene zeeschildpadden bij
Wacawa, aan de noordzijde van Curaçao, is besmet fibropapillomatosis (FP). Dit blijkt uit een onderzoek van de Sea Turtle Conservation Curaçao (STCC). De ziekte uit zich in de vorm van ‘bloemkoolachtige’ tumoren op de vitale delen van de dieren en dat is levensbedreigend voor ze. De schildpadden kunnen niet geholpen worden op
Curaçao, wegens het gebrek aan opvangfaciliteiten en expertise.
Daarom kan STCC volgens directrice Sabine Berendse niet anders
dan de zieke schildpadden weer los te laten. Het is de eerste keer
dat FP is geconstateerd bij schildpadden op Curaçao.
FOTO STCC

gen de kustwachter R.H. die de
Bonairiaan Rachyt S. zou hebben gefaciliteerd met de aanlanding van een groep Venezolanen
op Bonaire. Deze Venezolanen
overvielen later de Nederlandse
politieagent Ferry Bakx, die als
gevolg van de overval is komen
te overlijden. De Venezolanen
hadden drugs en wapens bij
zich en de intentie om verschillende overvallen te plegen op
Bonaire. Deze spraakmakende
zaak kreeg de naam Drum mee.
De kustwachter zou voor het tippen over waar de kustwacht zich
bevond, een bedrag van 1.000
dollar hebben ontvangen en een
telefoon. R.H. (57) is al 25 jaar in
dienst van de kustwacht en hij
wordt beschuldigd van omkoping en het schenden van zijn
beroepsgeheim. Overigens ontkent R.H. alle aantijgingen.
Rachyt S. heeft inmiddels 20
jaar gevangenisstraf gekregen,
de jonge Nitzael P.G., die de dodelijke schoten op Bakx loste, 19
jaar. De overige Venezolanen
gingen voor 12 tot 18 jaar de cel
in. In maart van dit jaar krijgt
R.H. conform de eis 12 maanden celstraf opgelegd.

Pontonfestival
aangekondigd
In februari zijn veel mensen
nog in de ban van het nieuwe
muziekfestival in hartje Willemstad, het Pontonfestival. Het is
de eerste editie van het Curaçao
Ponton Festival, georganiseerd
door Sumusica Curaçao bv.
Het driedaagse muziekfestival
brengt ‘erkende namen en opkomend talent uit de lokale en internationale muziekwereld’, aldus de organisatie in een persbericht. Deze artiesten zullen hun
opwachting maken op een van
de twee podia in het hart van de
hoofdstad, dichtbij de drijvende
Koningin Emmabrug - waar het
festival ongetwijfeld zijn naam
aan te danken heeft. Er worden
namen genoemd als Son de
Tikizia, Randal Corsen Orchestra, Arnell Orchestra, Jeon, Hef,
Ronnie Flex, Rich Kalash,
Grupo Extra, Jeon Arvania, Morgan Heritage, Bill Champlin,
John Elefante, Fran Cosmo en
Alex Ligertwood. Het evenement wordt ondersteund door
het ministerie van Economische
Ontwikkeling (MEO), CTB, Curaçao Airport Holding, Curaçao
Investment & Export Promotion
Agency, Curaçao Ports Authority en Acoya resort villa’s & spa.
Het Curaçao Ponton Festival
moet een jaarlijks terugkerend
evenement worden, zo stelt
de organisatie waarvan Curaçaoënaar Gìsgard Quinton Felida directeur is. Maar zelfs een
eerste keer komt er niet, zo blijkt
later in dit jaar. Het concert dat
gepland stond voor april wordt
afgeblazen. Felida verdwijnt met
de noorderzon en laat alle mensen die een kaartje kochten in de
kou staan. Ook de financiële
steun die aan het festival gegeven werd is weggegooid geld geweest.
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FEBRUARI
Koeienplan gelanceerd
Op Bándariba, ter hoogte van
Dam Pretu bij Chincho, komt
een Concentrated Animal Feeding Operation (Cafo) met duizend koeien. Vijf ministers tekenen hiervoor een intentieverklaring met de Venezolaanse directeur van Curafresh Meat, Ramon Troconiz. Minister van
Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning, Zita Jesus-Leito,
maakt bekend dat de overheid
40 hectare grond bij Fuik reserveert voor de rundermesterij.
Het project wordt getrokken
door een yu di Kòrsou, Arthur
Parris. ,,Daar ben ik heel trots
op”, zo verklaart minister van
Sociale Ontwikkeling, Arbeid en
Welzijn, Hensley Koeiman. Parris was niet aanwezig bij de ondertekening van het Memorandum of Understanding, hij verblijft in Colombia in het kader
van voorbereidingen van de
Cafo op Curaçao. Volgens minister Koeiman gaat het om een
geweldig project dat grote werkgelegenheid gaat bieden voor
werkzoekenden op het eiland.
,,Ik heb al een lijst van ex-gedetineerden. Zij zullen worden om-,
her- en bijgeschoold, zowel voor
het voeren als het slachten van
de koeien.”
De aankondiging van het
koeienplan wordt niet overal in
dank afgenomen. De koeien zullen namelijk dagelijks tussen de
27.000 en 30.000 kilo stront
produceren, circa 11 miljoen kilo
per jaar. Een teveel aan ammoniakale stikstof leidt tot sterfte van
planten en diersoorten en vermindert de luchtkwaliteit, het leven in kustwateren en de oceaan. Milieuminister Suzy Camelia-Römer reageert: ,,We hebben
een intentieverklaring getekend,
en nu moeten we gaan onderzoeken wat de effecten van deze
onderneming zullen zijn.”

‘Reorganisatie UTS
niet aanhouden’
VVRP-Minister Zita Jesus-Leito
wil dat het lopende reorganisatieproces bij telecomaanbieder
UTS wordt voortgezet. De bewindsvrouw reageert met haar
verklaring op het standpunt van
vakbond Sitkom. De bond wil de
voorbereidingen voor het afvloeien van het personeel met
zes weken aanhouden, totdat de
door de minister benoemde
commissie van wijzen haar aanbevelingen presenteert. De commissie van wijzen is door de
minister aangesteld om het reorganisatieproces bij UTS te evalueren. De leden Fred Wiels, Alberto ‘Chos’ Romero en voorzitter Valdemar Marcha moeten
beoordelen in welke mate de reorganisatie van de overheids-nv
nodig is om het voortbestaan
van UTS te garanderen.
,,Sitkom moet niet aandringen op een tijdelijke stopzetting,
dat gaat ten koste van de mensen die al hebben gekozen om
per 15 februari of 1 maart vrijwillig ontslag te nemen. Ik wil dat
het proces nu gewoon verder

gaat. Je kunt mensen niet zo
lang in onzekerheid laten”, aldus Jesus-Leito. De bewindsvrouw schrijft in de verklaring
dat de voorbereidingen om het
personeel af te vloeien zich in
een vergevorderd stadium bevinden. ,,De eerste gevallen voor
het verplicht ontslag staan gepland voor half mei dit jaar. De
commissie van wijzen moet
eind maart verslag uitbrengen.
Ik ga ervan uit dat die datum
wordt gehaald, wij kunnen niet
langer wachten. Er is drie jaar
uitgetrokken voor de reorganisatie. Dat betekent dat je in die drie
jaar nog genoeg aanpassingen
kunt doen.”

Insel: stick to basic

Het licht staat ‘op oranje’ voor
wat betreft de financiering van
het consortium aan Insel Air
van 3,6 miljoen dollar, waarvoor
de overheid een garantie is gevraagd. Dat zegt cfo André Delger van Insel Air International.
Hij is optimistisch gestemd dat
het geld van MCB, Vidanova
Pensionfonds en Algemeen
Pensioenfonds Curaçao APC er
ook daadwerkelijk gaat komen.
,,Er is weinig tijd. We moeten uiterlijk begin volgende week
goedkeuring hebben.”
Insel gaat terug naar de ‘basics’, naar daar waar het bewezen heeft goed in te zijn: met
veel retourtjes van Curaçao naar
Aruba, Bonaire en Sint Maarten
met drie F50’s.
De MD-operatie gaat eruit:
dat blijkt de grote ‘bleeder’ te
zijn. Dat betekent ook afvloeiing
van de goedbetaalde MD-piloten
en ander, aan de MD-vliegtuigen
verbonden, personeel. Het gaat
om ongeveer elf piloten en
twaalf mannen en vrouwen van
het cabinepersoneel. Insel gaat
dan verder met circa 175 werknemers die drie F50’s bedienen.
‘Stick to basic’ is het jongste
motto waarmee wordt bedoeld
dat voorlopig niet wordt uitgekeken naar basic+, laat staan het
optimum-scenario, waarbij het

Hoogtij voor cruisetoerisme

Cruisetoerisme viert hoogtij op Curaçao. Dat maakte Curaçao Ports Authority (CPA) bekend. Ten opzichte van een jaar eerder, kwamen er in 2017 35 procent meer cruisetoeristen naar Curaçao. En de verwachtingen zijn hoog voor dit jaar: CPA spreekt van een mogelijke groei van ongeveer 16 procent ten opzichte
van een jaar eerder. Dat het cruisetoerisme ‘booming’ is, was overduidelijk voor de stadsbezoekers. Het
was gezellig druk met veel wandelende cruisetoeristen, die de binnenstad verkenden. FOTO JEU OLIMPIO
aantal bestemmingen weer zou
groeien. In deze maand wordt
overigens ook bekend dat KLM
breekt met Insel. Reizigers die
met de KLM vanuit Nederland
naar de ABC-eilanden of Sint
Maarten vliegen, kunnen niet
meer op hetzelfde ticket verder
reizen naar een bestemming
met Insel Air.

Dreiging aanwijzing
uit de lucht
Minister van Financiën Kenneth
Gijsbertha (MAN) komt het College financieel toezicht (Cft) grotendeels tegemoet. Voor het
eerst sinds 2012 laat Curaçao
een tekort zien op de begroting
en voldoet daarmee niet aan de
normen uit de Rijkswet financieel toezicht (Rft). Toch blijft
een advies aan de Rijksministerraad om een aanwijzing te geven
uit.
Voorzitter Raymond Gradus
van het Cft legt uit dat het voorlopig tekort 2017 volgens de laatste prognose 116 miljoen gulden
bedraagt en dat dit tekort zo snel
mogelijk ‘gecompenseerd’ moet

worden. De regering-Rhuggenaath (PAR/MAN/PIN), die medio 2017 aantrad, had al in december een pakket aan maatregelen voorbereid. In februrari is
een bijgesteld pakket voorgelegd
aan het Cft. Hierin is grotendeels tegemoetgekomen aan de
bezwaren die het Cft had bij het
eerdere voorstel van minister
Gijsbertha. Diverse risico’s kunnen de uitvoering van de begroting 2018 nog wel op een negatieve wijze beïnvloeden. Er moet
een risicoanalyse komen over
onder meer de financiële situatie rondom Cpost, eventuele tegenvallers als gevolg van het
HNO-project (nieuwe ziekenhuis) en de afwikkeling van het
bestaande ziekenhuis Sehos.

Ronald McDonald
toch in HNO
Hoewel de familyroom van Ronald McDonald in eerste instantie niet was opgenomen in de
plannen voor het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda
(HNO), komt deze er toch. Tot
grote vreugde van de directeur

‘The Shore’ lichtpuntje

Bij Blue Bay is het startsein gegeven aan het ‘32 luxe beachfront apartment’-project dat de naam ‘The
Shore’ heeft meegekregen. Bij de groundbreaking waren premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina (MAN), aanwezig. Daar moest op geklonken worden,
samen met ceo en eigenaar Sepp Koster en directeur Walter Hofstede. Het project is mogelijk geworden
FOTO JEU OLIMPIO
dankzij een partnerschap met financier Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC).

van Ronald McDonald House
Charities Curaçao Foundation
(RMHC), Claudia Rigaud. ,,We
hebben met het HNO een akkoord bereikt over de inpassing”, vertelt Rigaud tevreden.
,,Straks zitten we in een mooie,
nieuwe omgeving, waar we alle
zaken vanaf het begin goed kunnen inrichten”, blikt ze optimistisch vooruit.
Het concept blijft hetzelfde:
een klein ‘huisje’ binnen het ziekenhuis, pal naast de kinderafdeling, bedoeld om ouders te
faciliteren in een verblijf dicht
bij hun zieke kind. De familyroom krijgt een woonkamer,
keuken, wasfaciliteiten en vier
slaapkamers met elk een eigen
badkamer. De familyroom in
het Sehos telt drie slaapkamers
met twee bedden. Daarin kunnen zes ouders overnachten.
Volgens Rigaud ligt de bezetting
gemiddeld in het huidige ziekenhuis op 92 procent. ,,Omdat
het nieuwe ziekenhuis groter is,
verwachten we dat de bezetting
wat zal oplopen. Daarom hebben we in het nieuwe plan gekozen voor vier slaapkamers met
acht bedden.”

Tanker Curoil
voor anker
De Red Majestic, de grote nieuwe tanker van Curoil, komt deze
maand aan. Door het schip is
Curoil niet meer alleen afhankelijk van zijn belangrijkste leverancier: raffinaderij Isla. De tanker heeft een opslagcapaciteit
van 700.000 vaten, waardoor
Curoil benzine, jet fuel en marine fuel voor een periode van drie
maanden kan garanderen. Waar
het bedrijf tot nog toe voornamelijk afhankelijk was van de Isla die eigen geproduceerde brandstof opslaat in eigen tanks - kan
het in de toekomst ook zijn producten gaan inkopen bij andere
‘suppliers’. De Red Majestic is
voor anker gegaan voor de kust
van Aruba in een ‘anchorage
zone’. Curoil gebruikt deze locatie al langer om te bunkeren;
schepen te voorzien van brandstof.
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Mensensmokkel en drugstransport

‘BlueSeas goed
voor Curaçao’
Na een jaar van afwezigheid, is
de maand aangebroken van de
derde editie van het Curaçao International BlueSeas Festival.
Het is goed voor Curaçao, zo
stelt minister Steven Martina
(MAN) van Economische Ontwikkeling. Het organiseren van
dit soort evenementen draagt
volgens de Economieminister
bij aan de positieve uitstraling
van Curaçao en geeft tevens een
boost aan het toerisme op het eiland. Martina verwijst eveneens
naar het Curaçao North Sea Jazz
Festival (CNSJF) en geeft aan
dat uit onderzoek na afloop van
dit festival is gebleken dat de lokale bevolking en de toeristen dit
evenement geweldig vonden.
Het BlueSeas Festival zorgt voor
beweging op het eiland en dat
betekent ook meer sociale interactie tussen de lokale bevolking
en toeristen, aldus Martina. Het
festival wordt net als het CNSJF
door Fundashon Bon Intenshon
georganiseerd, maar nu in de
straten van Pietermaai en omgeving.
De minister-president, Eugene Rhuggenaath (PAR), zelf een
groot liefhebber van muziek,
noemt het tweedaagse evenement bijzonder om verschillende redenen. ,,Blues leeft!”, zegt
de premier. ,,Het genre klinkt
soms wat ouderwets, maar wanneer je bijvoorbeeld naar het festivalprogramma kijkt, zie je een
hele hoop jonge artiesten. Ook
onder het publiek zie je liefhebbers van alle leeftijden.”

Verkeersslachtoffer

In de maand maart valt er weer
een verkeersslachtoffer als twee
auto’s op de Cocolodeweg, in de
wijk Montaña, frontaal botsen
omdat een tegenligger op de verkeerde weghelft rijdt. Marcel
Wallé (61) komt daarbij te overlijden. De chauffeur van de tegemoetkomende auto reed onder
invloed van alcohol.
De man, de 64-jarige Nederlander A.H.J.M.O., is voor behandeling van een hoofdwond

Kustwachters houden in maart twee vaartuigen aan voor de kust van Curaçao. Dit gebeurt tijdens patrouilles op zee, in opdracht van het Actiecentrum Ondermijning Curaçao. Eén boot wordt ter hoogte
van Klein Curaçao onderschept. De drie opvarenden blijken in totaal 82 kilo cocaïne en 2 kilo marihuana
aan boord te hebben. Op de andere boot, die ter hoogte van Bullenbaai wordt gesignaleerd, probeert een
mensensmokkelaar 41 Venezolanen tot vlak voor de kust te brengen.
FOTO KUSTWACHT
naar de Eerste Hulp van het Sint
Elisabeth Hospitaal gebracht en
daarna door de politie aangehouden.

deerde jonge agent correct handelde maar niet rennend had
mogen schieten.

Agent schiet in rug

Motorproblemen zetten de tweede F50 van Insel Air aan de
grond. Het toestel moet kort na
vertrek vanuit Sint Maarten terugkeren naar Princess Juliana
International Airport vanwege
problemen met de motor. De
luchtvaartmaatschappij
heeft
hierdoor geen eigen vliegtuigen
tot haar beschikking. De directie
van Insel Air hoopt dat het toestel snel weer de lucht in kan,
want de enige andere Fokker 50
staat namelijk ook aan de grond
in afwachting van een onderdeel. Ondertussen leent Insel
deze maand 1,5 miljoen dollar
bij de PSB Bank. Met het geld
kan op korte termijn de C-check
van een derde F50 vliegtuig worden bekostigd, waardoor Insel
spoedig over de vereiste back-up
hoopt te beschikken. Het luchtvaartbedrijf krijgt deze maand
overigens ook een nieuwe topman in de persoon van Jan Heppener (70) die per 1 april zal beginnen. Hij volgt Gilles Filiatreault op als ‘chairman of the

De man die dodelijk door de politieman N.I.V.M. werd geraakt,
is drie keer in zijn rug geschoten. Het is vroeg in de ochtend
wanneer de agent in kwestie op
14 maart een gestolen auto bij
Koraal Specht spot. De dienst
van de agent zit er dan al op. Hij
vraagt de meldkamer om assistentie en achtervolgt de gestolen
auto. Op de Amandelweg lukt
het de agent de man in de gestolen auto aan te houden. De agent
sommeert de verdachte om op
de knieën te gaan, maar hij rent
weg. De politieman achtervolgt
hem en lost waarschuwingsschoten. De verdachte blijft niet
stilstaan. De agent schiet dan gericht op de verdachte. Het slachtoffer, Heric Ricardo (44), overlijdt ter plekke. In mei van dit
jaar wordt gesteld dat de agent
niet geschorst wordt vanwege
het incident. En in juli wordt bekend dat de agent niet vervolgd
wordt. Het Openbaar Ministerie
(OM) stelt dat de net afgestu-

Insel Air zonder toestel

Woonproject Sapaté in gebruik

De sleutel van het project ‘Bo Kas na Bo Midí’ in de wijk Sapaté is officieel overhandigd. Minister Zita
Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning geeft de symbolische sleutel aan een
gezin dat gaat wonen in een van de woningen van het project. Het betreft volgens de minister betaalbare
woningen van het project Micro PPP (Public Private Partnership). De woningen kunnen naar behoefte
FOTO JEU OLIMPIO
en financiële mogelijkheid van de bewoners worden uitgebreid.

board’, voorzitter van de Raad
van Bestuur. Insel Air International heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit drie
personen: Karel Frielink (president-commissaris), Lars de Brabander en Henry van der Kwast.
Oud-premier Etienne Ys is voorzitter van de zogeheten Insel
Air-commissie die door de overheid werd ingesteld na een overbruggingskrediet van 33 miljoen
gulden.

Rekenkamer bij HNO

Er zijn diverse voorziene en nietvoorziene financiële risico’s verbonden aan het HNO-project
waarin het Land Curaçao geen
deugdelijk onderbouwd en gecontroleerd inzicht heeft gekregen van stichting Sona. Dat stelt
minister Suzy Camelia-Römer
(PIN) van Gezondheid, Milieu
en Natuur in haar brief aan de
Algemene Rekenkamer Curaçao
(ARC) waarin zij het staatsorgaan officieel verzoekt een diepgaand onderzoek naar de gang
en stand van zaken bij Sona in te
stellen.
Als voorziene en niet-voorziene financiële risico’s noemt Camelia-Römer onder andere ‘de
bewust door stichting Sona gecreëerde en in stand gehouden
vertraging bij het transitietraject’. Ook de onduidelijkheden
rond de kostenoverschrijding
met betrekking tot de omleiding
van de Hamelbergweg en het
opstellen van een gedegen onderbouwde HNO-businesscase
worden in dit kader genoemd.
Er is sinds haar aantreden als
minister een grote zorg dat Sona
diverse keren is verzocht geauditeerde jaarrekeningen over de jaren 2013 tot en met 2016 te overleggen aangaande de besteding
van de voorgeschoten HNOfondsen en dat de minister de
jaarrekeningen nog steeds niet
heeft ontvangen.
Sona speelt de bal terug naar
Berenschot die de reden zou zijn
voor de vertraging en het niet
kunnen leveren van de benodigde informatie aan de minister.
Zij zet intussen de eerder aange-

kondigde rechtsgang door met
het indienen van een verzoekschrift. Het gaat om een spoedeisend belang, omdat Sona om
een storting verzocht heeft van
ruim 7 miljoen gulden. Dit ‘terwijl het nog steeds onduidelijk is
waarvoor zij dit bedrag nodig
heeft en vooralsnog geen deugdelijke financiële verantwoording is gevolgd’, zo staat in het
verzoekschrift.
De bouw gaat echter gestaag
door en de afronding van het
HNO-project komt in zicht. Althans dat meldt Sona, die ook
voorspelt dat het project eind augustus opgeleverd zal worden.
De minister bestempelt dit gelijk als ‘het geven van een verkeerd beeld van de werkelijkheid’.

Catcracker Isla ligt stil

De catcracker van Refineria Isla
is voorlopig buiten werking.
Eerst moet het fakkelsysteem,
dat beschadigd raakte na de
brand op 15 februari, gerepareerd worden. Dat zegt Islawoordvoerder Henny Cornelia.
Curaçao
Refinery
Utilities
(CRU) heeft wel toestemming
gekregen van de inspecteur van
het Stoomwezen om de boiler,
die toe is aan revisie, in gebruik
te houden. Dan zijn er twee van
de zes boilers van CRU in werking. Volgens Cornelia kan de
raffinaderij alle producten die
ontstaan na verwerking van de
ruwe olie leveren, zoals benzine,
kerosine en gas, alleen in een
kleiner volume. Aanvankelijk
werd gevreesd dat de raffinaderij
praktisch geheel verstoken van
stoom zou raken en stil zou komen te liggen.
De situatie in Venezuela en de
onlangs eenzijdig afgekondigde
grensblokkade door president
Nicolás Maduro zou de toevoer
van olie door de Venezolaanse
exploitant van Isla, PdVSA, niet
in de weg staan.

Technische audit
raffinaderij
Premier Rhuggenaath (PAR)
heeft verzocht om een technische audit te laten uitvoeren bij
de Isla-raffinaderij. In maart zijn
twee experts op het gebied van
industriële veiligheid werkzaam
bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond aan de audit begonnen. Deze bestaat uit drie
onderdelen: fysieke analyse met
het testen van verschillende installaties, data- en informatiebestudering en tot slot gesprekken
met verschillende afdelingshoofden.
Lesley Fer, coördinator van
het Rampenteam Curaçao begeleidt en houdt samen met Refineria di Kòrsou toezicht op de
audit. Het resultaat van de technische audit biedt volgens hem
een diepgaande blik op de veiligheid van de installaties en systemen die aanwezig zijn op het
Isla-terrein en geeft tevens aan
hoe gevaarlijke incidenten in de
toekomst kunnen worden bestreden en gecontroleerd.
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Aruba verwacht
aanwijzing
Voor 30 april moet Aruba een
begroting aanleveren die voldoet
aan de eisen van het College
Aruba financieel toezicht (CAft).
Zo niet, dan volgt een aanwijzing van de Rijksministerraad
(RMR). Dat wordt deze maand
bekendgemaakt. Het Antilliaans
Dagblad beschikt over een
document dat de Nederlandse
staatssecretaris Raymond Knops
(CDA) van Koninkrijksrelaties
aan de Rijksministerraad heeft
aangeboden. De bijlage is een
brief van het CAft aan premier
Mark Rutte (VVD), voorzitter
van de RMR.
,,Het beeld met betrekking tot
de financiële situatie van Aruba
blijft zeer zorgelijk”, schrijft
Knops aan de Koninkrijksregering. De regering in Oranjestad
houdt rekening met een aanwijzing door de Rijksministerraad omdat beseft wordt dat de
overheidsfinanciën nog steeds
niet op orde zijn. Premier Evelyn Wever-Croes (MEP) zegt
zich er niet tegen te zullen verzetten.”
,,Het CAft heeft Aruba geadviseerd dat het tekort van 2018 lager moet zijn dan het tekort van
2017 (3,1 procent bbp in 2017).
Daarnaast verzoekt het college
aan Aruba om nog eens kritisch
naar de kostenstijgingen en
intensiveringen in het Financieel Economisch Memorandum (FEM) te kijken.

Actiecentrum
tegen misdaad
In het kader van de strijd tegen
criminaliteit in het algemeen en
de import van vuurwapens en
andere illegale handelswaar in
het bijzonder, richt minister
Quincy Girigorie (PAR) van Justitie het Actiecentrum Ondermijning Curaçao op. Binnen
het Actiecentrum Ondermijning Curaçao zal er een intensieve samenwerking zijn tussen de
vier pilaren binnen de justitieketen, te weten informatie, opsporing, rechtshandhaving en bestuurlijk beleid. De organisaties
die deel zullen uitmaken van het
centrum zijn het Korps Politie
Curaçao, het Afpakteam, Interpol, Veiligheidsdienst Curaçao,
de kustwacht, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie,
de Koninklijke Marechaussee,
Defensie, het Recherche Samenwerkingsteam en de douane. Bij
de presentatie zijn alle hoofden
binnen de justitiële keten aanwezig, evenals minister Kenneth
Gijsbertha (MAN) van Financiën, onder wie de douane valt.
Alle partijen zullen samenwerken om de groeiende problematiek rond vuurwapens, drugs, liquidaties, mensenhandel en
‘gang’vorming te verhelpen. Het
centrum heeft als doel criminele
pogingen op Curaçao te frustreren om zo te voorkomen dat de
georganiseerde misdaad zich
verder binnen de gemeenschap
nestelt. Girigorie spreekt van

Randal Corsen wint Cola Debrotprijs

De Cola Debrotprijs gaat dit jaar naar pianist Randal Corsen. De Curaçaose cultuurprijs wordt elk jaar
uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de categorieën architectuur, beeldende kunst, dans, folklore, literatuur, muziek, theater of wetenschap. Corsen krijgt zijn
prijs op 4 mei echt in handen tijdens de officiële uitreiking.
FOTO JEU OLIMPIO
een nieuwe aanpak tegen criminaliteit, die ook merkbaar zal
zijn voor de gemeenschap.

Veroordeling
voor Abraham
Een terneergeslagen Clark Abraham hoort deze maand dat
hij voorlopig door het leven
moet als veroordeeld man. Hij
krijgt 98 dagen celstraf opgelegd, waarvan zestig voorwaardelijk, voor huisvredebreuk, belaging en mishandeling. Met aftrek van het voorarrest hoeft de
politicus niet terug naar de cel.
Rechter Mauritsz de Kort, die
via een videoverbinding vanuit
Curaçao het vonnis voorleest,
ging vrijwel geheel mee met de
lezing en de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Wel trekt
hij dertig dagen van de celstraf
af, omdat bij de mishandeling
van Ron Soechit vast is komen te
staan dat de laatste de eerste klap
uitdeelde. De rechter vindt dat
het Eilandsraadslid als publiek
figuur een voorbeeldfunctie
heeft en dat hij daar rekening
mee moet houden bij zijn handelen. Naast de celstraf krijgt
Abraham een proeftijd van een
jaar en moet hij voldoen aan de
voorwaarden die de Reclassering hem oplegt. De politicus
moet zich onder behandeling
stellen van een psycholoog en
mag geen contact hebben met
zijn ex-vrouw Christel Engels en
Soechit, tenzij dit noodzakelijk
is voor de afhandeling van de
echtscheiding of de omgangsregeling met hun zoon. Dit laatste
gaat dan in overleg met de Voogdijraad en het Centrum voor
Jeugd en Gezin.

verheugd met de nieuwe bestemmingen die vanaf het komende winterseizoen in ons
vliegprogramma worden opgenomen”, aldus Ralf Teckentrup,
de ceo van Condor. ,,Curaçao is
vanwege de koers heel aantrekkelijk voor Europese toeristen en
Duitsland is op zijn beurt een
belangrijke toeristenmarkt voor
Curaçao. Daarom verwelkomen
wij met trots de nieuwe nonstopverbinding vanuit Frankfurt
naar Curaçao”, zo laat minister
Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling weten.
,,We kijken uit naar de komst
van Condor en de passagiers en
we zullen de krachten bundelen
met toeristenpartners om verdere groei van het Europese toerisme op Curaçao te realiseren.
Condor, bon biní.”

Kunukero’s
naar Punda
De Raad van Ministers gaat
akkoord met het voorstel van
minister van Economische
Ontwikkeling Steven Martina
(MAN) om de Sha Caprileskade,
waar de Venezolaanse barkjes
lagen, op te knappen ten behoe-

ve van lokale ondernemers.
Verkoop van lokaal geteelde
groenten en fruit, kruiden, vis
en souvenirs, dat is de nieuwe
bestemming van de stands waar
gedurende 101 jaar verse producten werden verkocht door
handelaren uit Venezuela. Het
einde van de drijvende markt,
als gevolg van de sluiting van de
grens met Venezuela op 5 januari van dit jaar, betekent het begin
van de uitbreiding van de markt
op de Plasa in Punda tot aan de
Handelskade.
Minister Martina hoopt hiermee de traditie van een kleurrijke markt in het centrum van de
stad in leven te houden. Niet alleen ten behoeve van de verkoop
van verse producten, maar ook
als toeristische attractie, de rol
die de drijvende markt altijd
heeft vervuld, getuige ook de vele afbeeldingen van de Venezolaanse barkjes op postkaarten
van Curaçao, en op folders voor
toeristen. De afwezigheid van de
barkjes heeft voor een leegte gezorgd, aldus de minister, die in
overleg trad met de douane, Kas
di Kultura, het ministerie van
Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning (VVRP), Curaçao Ports

Authority, Downtown Management Organization (DMO) en
Fundashon Marshe voor een oplossing. Alle partijen zijn het erover eens, dat de kade en de werf
eerst moeten worden schoongemaakt en opgeknapt. Daarna
kunnen lokale ondernemers bij
het ministerie van Economische
Ontwikkeling een standplaatsvergunning aanvragen voor verkoop van hun producten.
Overigens wordt dit besluit later door de vele protesten vanuit
de gemeenschap teruggedraaid.
De historische waarde van de
Venezolaanse barkjes mag niet
verloren gaan.

Hongerstaking
lijkt zinloos
De hongerstaking van acht
illegale Venezolaanse vrouwen
om uitzetting te voorkomen,
lijkt nutteloos als verantwoordelijk minister Quincy Girigorie
(PAR) van Justitie verklaart dat
de uitzetting naar Venezuela
doorgaat.
De minister legt uit dat de
vrouwen als economische vluchtelingen worden beschouwd en
dat dit geen grond is om hier te
kunnen blijven. ,,De United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR) riep onlangs op om Venezolanen die
naar andere landen gaan met
respect te behandelen. Girigorie
heeft de groep vrouwen die in
hongerstaking is gegaan in de
barakken bezocht. ,,Ik heb naar
de vrouwen geluisterd en heb
begrip voor hun situatie. Ik heb
ook uitgelegd wat de regels zijn
om hier toegelaten te worden.
De vrouwen zijn mogelijk opgelicht door mensen die hun documenten zouden regelen. Als we
de namen hebben, kunnen we
daartegen optreden.”
Andere ongedocumenteerde
Venezolanen hebben in gevangenis SDDK een ravage aangericht in het celblok waar zij verbleven. ,,Er zijn zelfs matrassen
in brand gestoken”, aldus de regering in een persbericht.

Defensie en kustwacht staan Bonaire bij

Condor van Frankfurt
naar Curaçao
Met ingang van 6 november
2018 vliegt Condor eens per
week, op woensdag, tussen
Frankfurt en Curaçao. Dat is
door Condor en Curaçao Airport
Partners bekendgemaakt. Hiermee wordt het gat dat Air Berlin
heeft achtergelaten, gevuld. De
vluchten worden uitgevoerd met
een Boeing 767-300. ,,We zijn

De Compagnie in de West van CZMCarib levert op verzoek van de gezaghebber van Bonaire, Edison
Rijna, zachte militaire bijstand voor het ruimen van het sargassum zeewier. Grote gedeeltes van zowel
Lac Baai als Lagun worden bedolven onder het wier. Sargassum zeewier gaat na verloop van tijd enorm
stinken en wordt schadelijk voor mens en milieu. Veertig militairen zijn ingevaren met de kustwachtcutFOTO KUSTWACHT
ter en deels ingevlogen met de Dash 8, het patrouillevliegtuig van de kustwacht.
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Caribisch Denkboek WO-II

‘Vreemde’
verkeersdoden
Het lijkt eerst op een ‘gewoon’
verkeersongeval, maar na onderzoek blijkt het mogelijk te gaan
om een afrekening. De auto
waarin de twee slachtoffers zitten is namelijk geperforeerd
door kogels. De bestuurder heeft
ook een schotwond aan de linkerkant van zijn lichaam. In de
buurt van de plek van het ongeluk, vindt de politie hulzen.
Bij aankomst constateert de
politie dat de auto tegen een
boom is geknald. De autoriteiten
gaan er eerst van uit dat de
chauffeur de macht over het
stuur heeft verloren. De slachtoffers die vallen op zondag 8
april bij Helfrichdorp zijn Michael Clement Mercera (45) en
de bijrijder Jurensly Isebio Martina (33). In deze zaak houdt de
politie twee dagen later de 33-jarige Curaçaoënaar R.A.H. aan.
Dit gebeurt bij het vliegveld op
het moment dat hij het eiland
probeert te verlaten. Uit een getuigenverslag blijkt dat de schutter op een brommer langsreed
en schoot omdat er eerder een
woordenwisseling was waarbij
de chauffeur van de auto de
brommerrijders aanspreekt op
hun ‘feveren’. Martina kreeg een
lift en lijkt niet het doelwit van
de schietpartij te zijn geweest.

Een nieuw
verkeersslachtoffer
In de nacht van vrijdag op zaterdag 7 april vindt een zwaar autoongeluk plaats op de Winston
Churchillweg waarbij de 26-jarige Raïsha Rationella Offerman
als gevolg van een nekbreuk
komt te overlijden. De politie onderzoekt het ongeluk nog nader,
mede omdat de politie geïnformeerd wordt dat een van de vier
slachtoffers die in de auto bij Offerman zaten, iets verstopte onder een dichtbij staande kliko.
De politie treft daar inderdaad
een voorwerp aan: een pistool
van het merk Glock inclusief patronen. Er zijn in totaal vier gewonden in dezelfde auto: twee
mannen en twee vrouwen. Offerman zat naast de chauffeur.

Vierde verkeersdode
te betreuren
Bij een verkeersongeluk op de
Weg naar Westpunt komt Aaltje
Gerdiena Stoel-Strieker (61 jaar)
uit Nederland om het leven. Zij
is de vierde verkeersdode in één
week tijd en in deze maand. Bij
het kruispunt van Sint Willibrordus en de Weg naar Westpunt
botsen twee auto’s tegen elkaar.
Een Nissan Versa - met twee
toeristen - en een BMW. Drie
personen worden met de ambulance afgevoerd naar het Sint
Elisabeth Hospitaal (Sehos)
voor medische behandeling aan
hun verwondingen. Twee dagen
later, op vrijdag 13 april, meldt
het Sehos aan de politie dat
een van de slachtoffers, Aaltje
Stoel-Strieker die middag is

De allereerste exemplaren van het ‘Caribisch Denkboek voor 4 en 5 mei’ worden op Marinebasis Parera
overhandigd aan minister van Onderwijs Marilyn Alcalá-Wallé, minister-president Eugene Rhuggenaath
en de gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout. Dit gebeurt door, en in het bijzijn van, leerlingen
van de Prins Bernhardschool, het Vigdis Jonckheer Mensing College en de Dr. Albert Schweitzer School.
Het Caribisch Denkboek is een educatieve uitgave van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om leerlingen
op de eilanden vanuit hun belevingswereld kennis te laten maken met het herdenken van de Tweede
Wereldoorlog en het vieren van de vrijheid.
FOTO JEU OLIMPIO
overleden aan de gevolgen van
de botsing.

Bewaker
doodgeschoten
Een bewaker van het filiaal van
La Curaçao op Zeelandia wordt
doodgeschoten. Het slachtoffer
is op zijn verjaardag vermoord.
Yvenel Alcindor, geboren in
Haïti, werd die dinsdag om middernacht 40 jaar. Enkele minuten later is hij dood. De politie
heeft geen aanwijzingen voor de
toedracht tot de moord, uit welke richting is geschoten en vanaf
welke afstand. Het slachtoffer
zou tegen middernacht door iemand zijn afgezet bij La Curaçao, hij is de enige bewaker die
nacht. ,,La Curaçao is elektronisch goed beveiligd, er zijn voldoende camera’s en detectieapparatuur”, aldus de woordvoerder van de politie. ,,Aan de
hand van camerabeelden hopen
we te kunnen constateren wat er
zich daar voor het pand heeft
voltrokken.”

uit haar/zijn verantwoordelijkheid”, aldus Cft-voorzitter Raymond Gradus. De precaire financiële situatie waar Curaçao
zich in bevindt, vervolgt de Cftbrief, hangt nauw samen met
een zorgwekkende samenloop
van risico’s voor de begroting
2018. Het gaat daarbij onder
meer om de volgende risico’s:
de onduidelijkheden rond de
schuld aan stichting volkshuisvesting FKP; de financiële consequenties van de mee- en tegenvallers van het nieuwe ziekenhuis HNO voor de (meerjarige) begroting; de afwikkeling
van het bestaande ziekenhuis
Sehos; de ontwikkelingen rond
de Isla-raffinaderij; de onduidelijkheid rond de totale schuld in

verband met de reguliere betaling van de duurtetoeslag van zowel het land als zijn entiteiten;
de mogelijke oninbaarheid van
dividenden van overheids-nv’s;
mogelijke (indirecte) garantstelling door het land Curaçao bij
Insel Air en de ‘zeer beperkte
verbeteringen’ in het financieel
beheer. Met Gijsbertha is afgesproken dat ten minste bovenstaande risico’s uiterlijk 1 mei,
worden verwerkt in een risicoanalyse.
Eerder dit jaar waarschuwt
het Cft het kabinet-Rhuggenaath
voor een aanwijzing van de
Rijksministerraad die dreigt als
onvoldoende wordt gedaan om
de verslechterde overheidsfinanciën aan te pakken.

Curaçao Culinair vol lekkernijen

Cft wil risicoanalyse
van Gijsbertha
De opgave voor Curaçao om
in 2018 te voldoen aan de normen van de Rijkswet financieel
toezicht (Rft) is ‘fors’. Dat
schrijft het College financieel
toezicht (Cft), dat minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van
Financiën met enige klem herinnert aan de afspraak en de snel
naderende deadline om vóór 1
mei een risicoanalyse aan te
leveren. ,,Het succes van de
maatregelen is in grote mate afhankelijk van de implementatie,
sturing en betrokkenheid van
zowel de regering als geheel als
iedere minister afzonderlijk van-

Stobá bitterballen met een krioyodip, een Cuban Sandwich met oude
kaas en ‘Boston butt’ en een carpaccio-truffelbonbon gevuld met
mascarpone en balsamicocrème. Zomaar een greep uit de gerechten
die te proeven zijn op de eerste dag van Curaçao Culinair. Tijdens
het tweedaagse evenement waar Landhuis Chobolobo het decor van
is, presenteren elf restaurants hun beste gerechten. Het evenement
beleeft dit jaar zijn derde editie en heeft als doel om bezoekers op
een toegankelijke manier kennis te laten maken met het restaurantFOTO JEU OLIMPIO
aanbod van het eiland.

Spektakel in
St. Annabaai
Een enorme katalysator voor onze logistieke sector, voor de Curaçaose economie en onze concurrentiepositie in de regio. Zo
reageert premier Eugene Rhuggenaath (PAR) enthousiast op
de komst van de twee nieuwe
drijvende dokken. ,,Curaçao is
nu de vijfde ter wereld met
droogdokcapaciteit en de eerste
in de regio.”
Het op een na grootste transportschip ter wereld, Xin Guang
Hua, met aan boord twee nieuwe drijvende dokken voor Curaçao maakt een veilige doorvaart
door de Sint Annabaai. Wanneer
de dokken - een van 230 meter
lang en een van 120 meter - gelost zijn, zullen ze naar de
eindbestemming worden gebracht: Damen Shiprepair Curaçao. ,,Dit is een toegevoegde
waarde voor onze haven. Met de
additionele capaciteit zal Damen
meer scheepvaartverkeer en
meer economische activiteiten
in onze haven genereren”, aldus
minister Steven Martina (MAN)
van Economische Ontwikkeling.
De passage en doorvaart van
het transportschip onder de Koningin Julianabrug richting het
Schottegat was eerder gepland.
Een groot publiek verzamelde
zich toen in de stad om de komst
van de nieuwe drijvende dokken
te aanschouwen. Door te veel
wind moest de doorvaart echter
worden uitgesteld.

Mobieltjes en steekwapens in gevangenis
Bij een zoektocht in twee
celblokken van Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou
(SDKK) worden negen telefoons, een aantal geïmproviseerde steekwapens en een kapmes
gevonden. Deze spullen zitten
goed verstopt in de celblokken.
Leden van het Korps Politie
Curaçao (KPC) en Defensie
doorzoeken de blokken. Het
Openbaar Ministerie vraagt namens SDKK en KPC aan Defensie om gebruik te maken van het
gespecialiseerde zoekteam. De
gevonden spullen worden door
de autoriteiten in beslag genomen. Er wordt dagelijks in de gevangenis op de aanwezigheid
van drugs gecontroleerd. Daarbij stuit men vaak op ingenieuze
manieren die bedacht zijn om
de drugs de gevangenis binnen
te krijgen, aldus directeur Urny
Floran. Zo zijn er eens vijf kleine zakjes marihuana aangetroffen, die in een blik met poedermelk verstopt zaten. Het blik is
in de keuken aangetroffen. De
drugs die in de gevangenis worden aangetroffen, worden niet
per definitie door het personeel
zelf naar binnen gebracht, aldus
Floran. Een tijd geleden hebben
gedetineerden die buiten de gevangenis schoonmaken geprobeerd om drugs in de wand van
een waterjug naar binnen te
smokkelen.
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Lintjesregen

Insel Air weer veilig
Ruim een jaar nadat het rijksambtenaren werd verboden om
met Insel Air te vliegen is dit verbod opgeheven. Minister Cora
van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
heeft dit aan de Tweede Kamer
bekendgemaakt.
Belangrijk voor deze beslissing is het herstel van vertrouwen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de
Curaçaose burgerluchtvaartautoriteit CCAA. De ILT heeft de
CCAA assistentie verleend en
van advies gediend bij de hercertificering van Insel Air. Insel Air
heeft volgens minister Van
Nieuwenhuizen de bevindingen
van de inspecties ‘goed opgepakt
en de benodigde verbetermaatregelen geïmplementeerd’. De
audit van de ILT en CCAA heeft
aangetoond dat de vliegveiligheid bij Insel Air in orde is.

Handen ineen
tegen geweld
Vier ministers tekenen deze
maand het Nationaal Plan tegen
Geweld. ,,Een historisch moment”, aldus voorvechtster van
vrouwenrechten Jeanne Henriquez, namens de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) die
zich inzetten voor verbetering
van de sociale ontwikkeling op
Curaçao.
Het Nationaal Plan tegen Geweld is tot stand gekomen op
initiatief van minister Hensley
Koeiman (MAN) van Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. De andere ondertekenaars
zijn minister van Justitie Quincy
Girigorie (PAR), minister van
Onderwijs, Welzijn en Sport,
Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) en
minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Suzy CameliaRömer (PIN).

Lagere straffen in
hoger beroep Drum
Drie van de vijf Venezolaanse
daders van de fatale overval op 17
augustus 2016, waarbij politieagent Ferry Bakx op Bonaire om
het leven kwam, krijgen in hoger beroep lagere straffen. Het
Gemeenschappelijk Hof van
Justitie heeft de straffen uitgesproken via een videoverbinding
tussen Curaçao, Bonaire en Nederland. Twee verdachten zitten
op Bonaire vast, drie in Nederland.
Schutter Nitzael P.G. wordt
door het Hof veroordeeld tot 17
jaar cel in plaats van 19 jaar in
eerste aanleg. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste bevestiging
van dit vonnis en de andere vonnissen. De vier andere verdachten krijgen 14 tot 16 jaar gevangenisstraf.
De rechters wegen in hun
oordeel onder andere de impact
mee die de overval en de dood
van de politieagent heeft gehad
op de gemeenschap van Bonaire, de slachtoffers en de nabestaanden. Dat P.G. toch een lagere straf krijgt dan geëist en in

twee hoofdacts, zo stelt de organisatie tijdens een persconferentie.
Sumusica Curaçao bv belooft
dat iedereen die een ticket heeft
voor het festival zijn geld terugkrijgt. De terugbetaling blijft
echter uit. Het imago van Curaçao loopt schade op en vele sponsoren, waaronder ook de regering en het toeristenbureau,
zien hun geld in rook opgaan.
Directeur Gìsgard Felida wordt
verweten met het geld ervandoor
te zijn gegaan. Tegen hem wordt
door gedupeerden aangifte gedaan. Hij blijkt vaker een dergelijke ‘grap’ te hebben uitgehaald
met grote evenementen.

Veel illegale
Venezolanen

Elf Curaçaoënaars krijgen tijdens een officiële ceremonie op het paleis van Fort Amsterdam een koninklijke onderscheiding van de gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn geworden S.J. Heerenveen, G.J.L.M. Fabel-Melfor, S.A. Olario en S.A.F. Martis-Treurniet.
Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn R.S. Bentoera, M.C. Diwan, S.G. Djaoen, J.J. den Hartog, S. Laker,
F.I. Lourens en Y.J. Pereira. Op Aruba wordt aan acht personen een koninklijke onderscheiding toegekend en op Bonaire aan vier personen.
FOTO JEU OLIMPIO
eerste aanleg opgelegd, heeft hij
te danken aan zijn positieve proceshouding, zijn getoonde berouw en zijn jeugdige leeftijd
(22).
Het brein achter de overval,
Bonairiaan Rachyt S., die in eerste instantie met 20 jaar cel de
hoogste straf kreeg, wilde zijn
hoger beroep vorige maand intrekken. Op aandringen van het
OM en zijn advocaat besloot hij
daar nog verder over na te denken.

Driemaal geslaagde
hartoperatie
Drie hartpatiënten krijgen een
nieuwe hartklep middels een
niet eerder op Curaçao uitgevoerde ingreep. De twee mannen, 80 en 84 jaar oud, en een
vrouw van 86 hebben de levensreddende operatie goed doorstaan.
Medisch directeur Franke
Scheper van het Sint Elisabeth
Hospitaal (Sehos) is bijzonder
trots op het team van dertien cardiologen en hun assistenten uit
Curaçao, Nederland, Venezuela
en Costa Rica dat de transkatheter-aortaklepimplantatie, of in
het kort Tavi (Transcatheter Aortic Valve Implantation), heeft
voorbereid en uitgevoerd. De
Tavi -methode is een unicum
voor Curaçao en gaat medische
uitzendingen van patiënten
op leeftijd naar Colombia of Nederland mogelijk overbodig maken.
De Tavi -methode biedt het
voordeel van geringe anesthesie;
patiënten worden onder een
lichte roes gebracht terwijl er via
een incisie in de lies een katheter in de slagader wordt ingebracht en naar de hartklep wordt
gedirigeerd. Daarna wordt de
hartklep langs dezelfde weg ingebracht.

Koninkrijk voert
druk op
De Nederlandse minister van
Buitenlandse Zaken Stef Blok
dringt er bij zijn Venezolaanse
collega op aan dat de grensblokkade met Curaçao en Aruba
moet worden opgeheven. Blok
noemt het telefonisch contact
‘een opening’.
De grenzen met het ZuidAmerikaanse land zijn sinds 5
januari gesloten en sindsdien is
er vanuit het Koninkrijk voortdurend contact geweest met de
Venezolaanse autoriteiten. Op
12 januari werd er op Aruba nog
een principeakkoord gesloten en
namen Aruba en Curaçao maatregelen om smokkel tegen te
gaan. Maar de grenzen blijven
dicht. Of het initiatief van de Nederlandse minister een doorbraak betekent, kan hij niet garanderen. Blok: ,,Maar we zetten
ons volledig in om de blokkade
op te heffen.” De acties van Blok

hebben succes. Later in de
maand wordt de grensblokkade
met Curaçao, Bonaire en Aruba
opgeheven. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken
heeft daarvoor een ontmoeting
met de Venezolaanse vice-president Tareck El Aissami en vicepresident voor de Economische
Sector Wilmar Castro Soteldo.
Tijdens het overleg staat de
Venezolaanse vice-president El
Aissami erop dat een reeds bestaande
samenwerkingsovereenkomst met het Koninkrijk,
getekend in juni 2013, wordt geconcretiseerd. In ruil daarvoor is
de blokkade opgeheven.

Ponton Festival
gecanceld
Sumusica Curaçao bv heeft het
Curaçao Ponton Festival op
de dag dat het zou beginnen, officieel afgelast. Aanleiding hiervoor was de tegenvallende kaartverkoop en het uitvallen van

Viering Dag van St. George

Scouting Antiano viert de Dag van St. George, de beschermheilige
van de padvinderij. De padvinders van Scouting Antiano hernieuwen op deze dag hun belofte een waardige padvinder te zijn en
trekken de wijken in om de bewoners kennis te laten maken met de
FOTO JEU OLIMPIO
padvindersgroep.

In de periode dat Girigorie op
werkbezoek is in Nederland,
worden er 41 illegale Venezolanen op zee opgepakt. In april zitten circa 70 Venezolanen in detentie in de barakken, terwijl er
feitelijk capaciteit is voor circa
30. De minister krijgt die week
van Nederland te horen of het
land 400.000 gulden beschikbaar stelt voor de detentiecapaciteit. Er worden in april nog 30
ongedocumenteerden opgepakt
op verschillende locaties. De
aanhoudingen vinden plaats tijdens een controle die is gericht
op de vergunningen van horecabedrijven. Ook onderschept de
kustwacht in een gezamenlijke
actie met de Unit Speciale Taken
van het Korps Politie Curaçao en
de Koninklijke Marine een vaartuig met aan boord twintig ongedocumenteerden uit Venezuela.
Dit gebeurt aan de zuidkust, in
de omgeving van Fuikbaai.
De gevangenis SDKK zorgt
ondertussen voor extra beveiliging omdat er een ravage in de
vreemdelingenbarak is aangericht. Gedetineerde Venezolanen hebben geprobeerd uit te
breken en toen dat niet lukte,
richtten ze een ravage aan in de
toiletten en staken ze matrassen
in brand.

Afscheid van
Boy Martina
Familieleden, vrienden en andere bekenden van Thomas Aquino ‘Boy’ Martina hebben deze
maand afscheid genomen van
de zakenman in Parokia di Hesus Misericordioso. De oprichter
van de keten Marchena Hardware overlijdt na een lang ziekbed op 76-jarige leeftijd. Martina
was altijd betrokken bij de samenleving. Zo financierde hij de
aanleg en het onderhoud van
honkbal- en voetbalvelden in de
wijk, was hij bestuurslid van
sportvereniging Sedreko, de Liga P’abou van de Little League
en richtte hij stichting Basta ku
Bulgaridat op. Daarnaast doneerde hij gul voor de kerk van
Wishi en Sentro di Bario Wishi/Marchena. Martina’s visie
was dat je als geslaagde ondernemer iets aan de samenleving
moet teruggeven.
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Zevende verkeersdode
van het jaar

Erkenning voor bevordering cultuur

Bij een tweezijdig verkeersongeval op de Kaminda Mitologia
komt de 44-jarige Curaçaoënaar
Otmar Vicente Francisca om het
leven. Uit een eerste onderzoek
van de politie is gebleken dat een
pick-up vanuit de richting Santa
Catharina op de Kaminda Mitologia reed en wilde afslaan.
Daarbij botste die tegen de linkerkant van een blauwe personenauto, die uit de richting van
Beurs kwam. De bestuurder van
de personenwagen, Francisca,
liep hierbij verschillende verwondingen op en is daaraan ter
plekke overleden.

Dodelijke schietpartij
in Rancho
De 22-jarige Shurickson Shannon Thomasa komt als gevolg
van een schietpartij om het leven. Hij overlijdt in het ziekenhuis. Bewoners van de wijk Rancho hoorden op de bewuste vrijdag laat in de avond schoten en
belden de politie. Een politiepatrouille trof na een melding Shurickson Thomasa op straat aan,
liggend in een plas bloed. Hij
was door een of meer kogels in
zijn bovenlichaam geraakt. De
aanleiding tot de schietpartij is
niet bekend geworden.

Collectief ontslag
cabinepersoneel
Luchtvaartmaatschappij Insel
Air mag de arbeidsovereenkomst met het cabinepersoneel
van de MD-toestellen per 1 juni
ontbinden, maar moet elke
werknemer wel een vergoeding
meegeven. Dat heeft het gerecht
beslist. Waar het gaat om de
twaalf MD-piloten heeft het gerecht besloten dat zij hun baan
kunnen behouden. Het cabinepersoneel en elf piloten werden
in april naar huis gestuurd,
maar hebben hun ontslag aangevochten.

Beslag Sona
opgeheven
Het door Ballast Nedam International (BNI) gelegde conservatoir derdenbeslag ten laste van
Sona onder het Land, de Centrale Bank van Curaçao en Sint
Maarten en verschillende lokale
banken voor een vordering van
in totaal 31 miljoen dollar, oftewel 26.750.000 gulden is opgeheven. Dat heeft het gerecht in
kort geding besloten. Aanleiding
voor het derdenbeslag door BNI
in april was dat er namens
de bouwer van HNO nog maar
weinig vertrouwen is dat Stichting Ontwikkeling Nederlandse
Antillen (Sona) over voldoende
middelen beschikt voor de financiering van het resterende
bouwtraject. Het gerecht stelt
dat niet is gebleken dat er een
acute financiële nood is bij Sona.

Zaak Cheri van TO

Deze maand komt de zaak voor

De Arubaanse Alice van Romondt krijgt in het Paleis op de Dam de Zilveren Anjer uitgereikt door niemand minder dan prinses Beatrix. Van Romondt ontvangt de onderscheiding van het Prins Bernhard
Cultuurfonds voor haar ‘bijzondere bijdrage ter bevordering van de cultuur, literatuur en de kunsten op
FOTO CULTUURFONDS
het eiland’.
van Esther Cheri, hoofd van de
Toelatingsorganisatie (TO) in
de zaak Valencia. Zij en twee
andere medewerkers worden
verdacht van onder andere gesjoemel bij de uitgifte van verblijfsvergunningen. Uiteindelijk
volgt er pas vonnis in december
waarbij Cheri (53) een taakstraf
wordt opgelegd en zij voor twee
jaar ontzet wordt uit haar ambt
omdat zij zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van haar
functie, mensensmokkel, het
verstrekken van onjuiste gegevens en het nalaten tijdig gegevens te verstrekken en het medeplegen van valsheid in geschrifte. Dat de straf relatief laag is,
heeft ermee te maken dat de
rechter oordeelt dat de veroordeling grote impact zal hebben op
haar persoon en carrièreperspectieven. Bovendien heeft de
hele zaak al veel invloed gehad
op Cheri.

Ontslag directeur RdK

Directeur van Refineria di Kòrsou (RdK) José van den Wall-Arnemann wordt deze maand ontslagen. Hij was in december

2017 al geschorst. Van den WallArnemann was sinds maart
2014 directeur en werd benoemd op voordracht van de
toenmalige premier Ivar Asjes.
Reden voor de schorsing is dat
de directeur zich heeft laten leiden door de keuzes van het
Multidisciplinair Projectteam
(MDPT) en de overheid en onvoldoende de belangen van de
vennootschap heeft gediend. De
Raad van Commissarissen heeft
het vertrouwen in Van den WallArnemann als directeur opgezegd en de aandeelhouder geadviseerd om hem te ontslaan.

In de ban van
ConocoPhillips
Het Amerikaanse olieconcern
ConocoPhillips legt beslag op
PdVSA en dat heeft ook invloed
op de raffinaderij op Curaçao.
Sterker nog, er worden ook op
Curaçao en op Aruba beslagen
gelegd op de tegoeden en activa
van PdVSA, evenals op Bopec op
Bonaire en NuStar Energy op
Sint Eustatius. Het betekent
dat de Isla-raffinaderij in het

Stilstaan bij waarde verpleegzorg

Directie en personeel van het Sint Elisabeth Hospitaal vieren de
Internationale Dag van de Verpleging. Samen met andere genodigden staan zij stil bij het waardevolle werk dat door verpleegkundigen
FOTO JEU OLIMPIO
- in het bijzonder op Curaçao - wordt verricht.

Schottegat en de olieterminal bij
Bullenbaai op Curaçao en het
olieoverslagstation van Citgo/
PdVSA bij San Nicolas op Aruba
nagenoeg zijn lamgelegd. De levering van diesel, benzine en gas
is ondanks de beslagleggingen
gegarandeerd door de reserve
die Curoil heeft met de floating
storage.
Het totale beslag van ConocoPhillips, zo blijkt later, betreft
een bedrag van 2,6 miljard dollar. Omdat de Isla-directie geen
garantie kan geven dat zij aan de
leveringsplicht voor brandstof
kan voldoen, heeft de regering
besloten een gang naar de rechter te maken. Het kort geding is
van overheids-nv’s Aqualectra,
Curoil, Curaçao Refinery Utilities (CRU) en Refineria di Kòrsou (RdK) tegen PdVSA en
ConocoPhillips. In het kort geding schitterde het Venezolaanse staatsoliebedrijf overigens
door afwezigheid. De rechter besluit uiteindelijk dat de beslagen
van ConocoPhillips op Refineria
Isla worden opgeheven voor zover dat nodig is met het oog op
de elektriciteits- en brandstofvoorziening op Curaçao. Tot de
dag dat het contract met PdVSA
voor de huur van de raffinaderij
op Curaçao in 2019 afloopt,
moet de levering van olie en
grondstoffen doorgaan. De rechter verbiedt PdVSA de levering
te staken op straffe van een
dwangsom van 1 miljoen dollar
voor elke dag of gedeelte van een
dag dat het bedrijf de contractueel vastgelegde afspraken over
de levering van olie en grondstoffen niet nakomt. De rechtmatigheid van de beslaglegging
van Conoco-Phillips kan niet
worden betwist, aldus de rechter. ConocoPhillips heeft gewezen op haar belang om de vordering op PdVSA te kunnen verhalen, en heeft aangevoerd dat er,
gezien de situatie in Venezuela,
geen mogelijkheid is om daar
beslag te leggen op vermogensbestanddelen van PdVSA, maar

wel op belangen van PdVSA in
de Cariben. In een diplomatieke
ontmoeting tussen minister Manuel Quevedo van Olie annex
directeur van PdVSA met de Nederlandse ambassadeur in Caracas Norbert Braakhuis, heeft het
Venezolaanse staatsoliebedrijf
verklaard dat Curaçao gerust
kan zijn over de toevoer van
brandstof uit het land. Door de
beslaglegging komen er na 3
mei ook geen Venezolaanse olietankers meer in de buurt van
Curaçaose havens. Dat laat
Curaçao Ports Authority (CPA)
weten. En minder tankers betekent ook minder werk voor loodsen (Curaçao Pilots Organization, CPO) en voor sleepbootdiensten (Kompania di Tou Kòrsou,
KTK). Maar het houdt ook in dat
de toevoer van olie aan de Islaraffinaderij droogvalt.

Holiday Beach
krijgt respijt
Veneto Holiday Beach Resort
heeft eerst enkele dagen de tijd
gekregen om een betalingsregeling met Aqualectra te treffen,
nadat eerder het hotel zonder
stroom kwam te zitten. Minister
Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling noemt
de situatie ‘pijnlijk’. ,,Het raakt
de hotelgasten en het personeel”, zegt Martina. Het mag,
zo blijkt later, allemaal niet baten. Begin juni wordt weer de
stroom afgeloten. Het hotel gaat
in augustus failliet en wordt in
deze zelfde maand nog geveild.
Corendon doet een bod en koopt
het hotel en omliggende gronden en gaat grondig te werk,
door het gebouw voor een groot
deel te slopen.

‘Vluchtelingen
wel dreiging’
De vluchtelingenstroom uit Venezuela naar Curaçao, Aruba en
Bonaire is wel degelijk een dreiging. Dat erkent staatssecretaris
Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Naar aanleiding van zorgen
geuit door de Tweede Kamer
over de situatie in Venezuela
en de gevolgen voor de eilanden,
vond een algemeen overleg
plaats tussen leden van de
Kamer, Knops en minister Stef
Blok (VVD) van Buitenlandse
Zaken. Tijdens dit overleg presenteerde Knops cijfers van het
aantal illegalen dat de afgelopen
jaren bij de Benedenwindse Eilanden is opgepakt. De kustwacht heeft dit jaar tot mei 91 illegalen bij de ABC-eilanden opgepakt. Vorig jaar waren dat er
over het hele jaar 326 en in 2016
lag het aantal op 21, aldus
Knops, die meldde dat in het regeerakkoord is afgesproken dat
de kustwacht structureel 10 miljoen extra wordt gegeven.
Het precieze aantal illegalen
dat op Aruba, Bonaire en Curaçao verblijft, blijft vooralsnog onbekend; er zijn volgens Knops
alleen schattingen.

14

Antilliaans Dagblad Maandag 31 december 2018

MEI
Positief over
toerisme in 2018
In de eerste drie maanden van
2018 zijn 110.422 verblijfstoeristen op Curaçao ontvangen. Vorig jaar was dit aantal in dezelfde
periode 109.200; een lichte stijging dus van 1 procent in het
eerste kwartaal. Ketenpartners
binnen de sector zijn positief gezind. Van de zeven grootste
markten voor Curaçao hebben
er vijf positieve cijfers opgeleverd in het eerste kwartaal van
dit jaar. Het gaat hierbij om Nederland (8 procent), de Verenigde Staten (10 procent), Canada (1
procent), Colombia (41 procent)
en Brazilië (7 procent). In het
totaalaantal overnachtingen is
in de eerste drie maanden
van 2018 een stijging van 3 procent waargenomen. In genoemde periode hebben toeristen
1.006.586 nachten op Curaçao
doorgebracht.
Chata maakt voor het eerste
kwartaal melding van een lichte
daling van 1 procent in de hotelbezetting. Daar tegenover staat
een stijging van zowel de Average Daily Rate (19,4 procent) als
de Revenue Per Available Room
(20 procent). CPA geeft te kennen dat het cruisetoerisme in de
eerste drie maanden van dit jaar
met 15 procent is gestegen. In
genoemde periode zijn 109 cruiseschepen de haven van Curaçao binnengevaren. Voor het
aantal cruisetoeristen betekent
dit eveneens een groei, en wel
van 31 procent ten opzichte van
dezelfde periode een jaar eerder.

Waardering voor KPC

In de Staten heeft minister
Quincy Girigorie (PAR) van Justitie lof en waardering uitgesproken voor het Korps Politie Curaçao (KPC) en alle agenten die dagelijks hun leven op het spel
zetten om de gemeenschap te
dienen.
De minister presenteerde de
criminaliteitscijfers van het eerste kwartaal van 2018 en de cijfers tonen aan dat de aanpak
vruchten afwerpt. De grootste
zorg van de bewindsman is de
aanwezigheid van vuurwapens
op Curaçao. Vlak na zijn aanstelling richtte de minister de
Taskforce Arma di Kandela op,
die zich volledig richtte op de opsporing van illegale vuurwapens
en de aanhouding van bezitters.
,,De cijfers bewijzen dat de aanwezigheid van deze taskforce effect heeft”, zo stelt de minister.
Ook de high-impact misdaden
nemen in aantal af. Het gaat dan
om minder levensdelicten, roofovervallen, straatroof, inbraken
en autodiefstallen.

Baggerwerkzaamheden voor drijvende dokken

Grote wisselingen
in top Ennia
De nieuwe drijvende dokken liggen aangemeerd bij de scheepswerf, in afwachting van het moment dat
de plek waar de dokken komen te liggen, is uitgebaggerd. Anders dan een gegraven droogdok bestaat
een drijvend dok uit een drijvend platform, dat door middel van ballasten onder water gebracht kan
worden. Het stalen platform heeft aan beide zijden opstaande stalen wanden, zijkasten genoemd, die
dienen voor het stabiliseren van het ondergedompelde platform. In mei is het water bij de definitieve
ligplaats voor de drijvende dokken nog onvoldoende diep om deze naar wens te kunnen onderdompeFOTO JEU OLIMPIO
len. Er is nog zeker een maand nodig om de ligplaatsen gebruiksklaar te maken.
de cellen in het gevangenisblok
waarboven de drones cirkelen”,
vertelt Floran. ,,De drones komen na middernacht. In de
vroege ochtend, bij daglicht,
gaan bewakers het blok binnen
om de cellen te inspecteren. En
vinden zij weer nieuwe smokkelwaar.” De drones zijn voorzien van een apparaatje waarmee voorwerpen kunnen worden vervoerd en gelost.

het gebied bij Barcadera. Waarschijnlijk waren er te veel mensen aan boord. Volgens de opvarenden kwam een andere boot
met hoge snelheid voorbijvaren.
Op dat moment ontstonden er
hoge golven. De Rifco sloeg door
de hoge golven om en alle opvarenden belandden in het water.

Vrouw overleden
na bootongeval

Een man loopt hoofdschuddend
rond bij de plek waar Helmin
Wiels, politiek leider van Pueblo
Soberano (PS), vijf jaar geleden
is doodgeschoten. ,,Dit doet pijn.
Kijk hoe weinig mensen hier
vandaag bijeen zijn gekomen
om respect te tonen aan Helmin
Wiels. Dit heeft Wiels niet verdiend.”
De opkomst van plusminus
80 mensen voor de herdenking
op de plek van de moord, is laag

Een Arubaanse vrouw is na een
bootongeval op Aruba overleden. Na het ongeval zijn een baby en een andere vrouw naar het
ziekenhuis gebracht. De baby
verkeert buiten levensgevaar.
Het ongeval deed zich in de ochtend voor in de buurt van Bucutu. De boot Rifco voer, met ongeveer 19 mensen aan boord, in

‘Nu of nooit voor
nalatenschap Wiels’

voor een leider die in zijn glorietijd meer dan 19.000 stemmen
kreeg. Overigens lijkt de opkomst wel in lijn met de dramatische verkiezingsnederlaag van
vorig jaar waarbij PS van vijf zetels naar amper één zetel in de
Staten kelderde. De voormalige
PS-ministers zijn bij de herdenking afwezig, met uitzondering
van Ruthmilda Larmonie Cecilia, voormalig minister van
Sociale Ontwikkeling, Arbeid en
Welzijn (SOAW), ex-stemmenkanon van de partij en ondertussen ook ex-lid van PS. LarmonieCecilia wordt later zelfs de nieuwe politiek leider van de PNP.

Gassan Azan
nieuwe baas
De zakenman Gassan Elias
Azan (56) uit Jamaica is met investeringsgroep Alfabet Holding
Inc. de nieuwe meerderheidsei-

Oefening Brigada di Seguridat

Drone-invasie SDKK

Er worden steeds meer drones
gespot boven gevangenis SDKK,
zo laat de gevangenisdirecteur
Urny Floran weten. Zakjes met
cocaïne en marihuana, drie
schroevendraaiers, een nijptang
en 27 mobiele telefoons zijn gedropt. ,,Dat is wat er dit weekend
is aangetroffen bij visitatie van

genaar van de supermarktketen
van Van den Tweel op Curaçao,
Bonaire en Aruba.
De naam Van den Tweel blijft
op de gevels staan, althans op
Curaçao (Zeelandia en Jan
Thiel) en op Bonaire, want op
Aruba heet de supermarkt nog
altijd Ling & Sons. De producten
van Albert Heijn blijven beschikbaar. Azan is een succesvol
ondernemer in Jamaica, waar
hij diverse grote zaken heeft,
waaronder MegaMart en Bashco
in diverse steden van het eiland,
zoals in hoofdstad Kingston
maar ook in Montego Bay,
Portmore, Mandeville en Saint
Catherine.

Deelnemers aan de Brigada di Seguridat hebben een training gehad bij St. Michiel. De Brigada bestaat
uit jongeren van 12 tot 25 jaar die, na een training van een jaar, ingezet worden om toezicht te houden
bij grote evenementen zoals het carnaval. De trainingen zijn onder andere gericht op de persoonlijke
ontwikkeling van de deelnemers, doorzettingsvermogen en leiderschap. De Brigada is opgezet nadat in
FOTO BEA MOEDT
2004 een kind van 5 jaar door een trailer werd overreden tijdens het carnaval.

Volgens nog onbevestigde maar
hardnekkige berichten zouden
er grote veranderingen zijn in de
top van verzekeringsmaatschappij Ennia, doorgevoerd door de
Amerikaanse eigenaar Hushang
Ansary van Ennia en van Banco
di Caribe.
Ansary, die in mei op Curaçao
is, zou het voornemen hebben
om de huidige directie te vervangen door Richard Gibson als
president en Percival Virginia,
op dat moment nog directielid
van Banco di Caribe, als directeur. Gibson moet dan nog wel
goedkeuring krijgen van toezichthouder de Centrale Bank
CBCS. Ralph Palm, dan nog president en ceo, die zijn functie
ter beschikking zou hebben gesteld, wordt commissaris en adviseur en ook directeur Andraous Abdallah doet een stapje terug. Later blijkt dat Enniaeigenaar Hushang Ansary heeft
verzuimd de Centrale Bank
CBCS vooraf formeel goedkeuring te vragen voor de aanstellingen van oud-minister Richard
Gibson en bankier Percival Virginia in de directie van de verzekeringsmaatschappij, terwijl benoeming ‘niet zonder voorafgaande toestemming van de
Centrale Bank’ kan.

Feffik in onderzoek

De Raad van Commissarissen
van Feffik heeft ‘enkele weken’
de tijd gekregen om de consequenties van de door de overheid gelaste sluiting van het
opleidingsinstituut in kaart te
brengen. De Raad van Commissarissen van het opleidingsinstituut in Brievengat wist de leden
van het kabinet ervan te overtuigen dat het tijd en gelegenheid
moet krijgen om te inventariseren wat de gevolgen zijn voor het
personeel, de studenten, de inventaris en gedane investeringen, en hoe dit gecommuniceerd dient te worden met de
vakbonden. Sluiting van Feffik
betekent niet het einde van de
opleidingen, zegt Alcalá-Wallé
stellig. De plannen van de regering leiden tot protesten onder
alle betrokkenen van het opleidingsinstituut. Vooral de studenten laten flink van zich horen.
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Zaak-Speeltuin voor
de rechter op Aruba
De Arubaanse moeder F. en
stiefvader M. van de twee eind
vorig jaar op Aruba vermoorde
kleuters staan deze maand voor
de rechter. Het Openbaar Ministerie legt hun moord ten laste.
Aruba werd eind november opgeschrikt door de dood van de
vijfjarige Rishandroh Anastacia.
Het jongetje was met grof geweld om het leven gebracht. Van
zijn driejarige broertje Roshandrick Frans ontbrak op dat moment ieder spoor. De moeder
en de stiefvader van de jongens
werden gearresteerd en verschillende zoekacties werden op
touw gezet in San Nicolas om de
peuter te vinden. Ook de oma
van moederskant werd aangehouden.
Er werd een nationale zoektocht ingesteld naar de peuter
Roshandrick met de roepnaam
‘Eugene’. Het lichaam van het
driejarige jongetje werd enkele
dagen later opgegraven. De stiefvader had na dagen van stilzwijgen verteld waar in Savaneta het
peuterlijkje te vinden was.
Uit forensisch onderzoek is
gebleken dat de kinderen maandenlang stelselmatig zijn geslagen. Het Openbaar Ministerie
houdt F. en M. samen verantwoordelijk voor de mishandeling met dodelijke afloop.

Hoop surseance
betaling Insel Air
Minister Steven Martina (MAN)
van Economische Ontwikkeling
heeft goede hoop dat de rechter
op 1 augustus de surseance van
betaling van Insel Air verlengt.
Dat heeft de bewindsman bij
TeleCuraçao verklaard. In augustus blijkt dat het lot van de maatschappij vooral in handen is van
One Laser Group, de overheid
maar vooral ook de crediteuren.
Maar in juni zijn er nog gesprekken gaande met vier poten-

Feestelijke afsluiting Sharkweek

waarin de raffinaderij stilligt.
,,De raffinaderij kampte dit jaar
eerder met problemen omdat er
geen utiliteiten (stoom, stroom,
water en druk, red.) werden geleverd die nodig zijn voor de productie. Dat probleem is begin
deze maand opgelost maar nu
doet een ander probleem zich
voor. Vorig jaar heeft de raffinaderij ook als gevolg van een
brand een tijd stilgelegen. Nu
zijn er buizen kapotgegaan. Wat
dat betreft heeft de Isla gewoon
pech”, aldus de woordvoerder
van de raffinaderij. De Curaçao
Refinery Utilities (CRU) functioneert op een laag pitje. Het bedrijf dat valt onder Refineria di
Kòrsou (RdK), heeft op verzoek
van de Isla-raffinaderij de productie van stoom en andere
nutsvoorzieningen tijdelijk teruggeschroefd totdat de Isla de
problemen die zich bij en na het
opstarten voordeden heeft opgelost. Refineria Isla maakt zich
zorgen om de betrouwbaarheid
van de levering van utiliteiten
door CRU.

‘Monster’ wankelt
De Sharkweek 2018 is afgesloten met diverse activiteiten in het hele
Koninkrijk. Een week lang is op Curaçao, Bonaire, Aruba, Saba, Sint
Eustatius, Sint Maarten en in Nederland stilgestaan bij het belang
van haaien voor het behoud van het koraalrif en de kwaliteit van de
FOTO DCNA
zee rond de eilanden.
tiële kandidaten voor het strategische partnerschap met Insel
Air.
Ondertussen kampt de maatschappij met een financiële tegenvaller vanwege een defect
aan een motor. Het toestel was
gedwongen om terug te keren
na opstijgen vanuit Sint Maarten nadat de piloten constateerden dat een van de motoren
oververhit was geraakt.
Bekend wordt verder dat
Insel Air op korte termijn de
vluchten naar Maiquetía, Valencia en Punto Fijó in Venezuela
kan hervatten omdat minister

Kenneth Gijsbertha (MAN) van
Financiën, een delegatie van
Insel Air en het Instituto Nacional de Aviación Civil (Inac), de
Venezolaanse burgerluchtvaartautoriteit daar deze maand een
akkoord over bereiken. Door financieel noodweer was de luchtvaartmaatschappij genoodzaakt
de vluchten naar onder andere
Venezuela te staken.

Isla-raffinaderij voor
tweede week plat
De Isla gaat als gevolg van kapotte buizen de tweede week in

Groot kleurenfestijn

De moed zakt familieleden van
de vermoorde politicus Helmin
Wiels in de schoenen als moordenaar Elvis ‘Monster’ Kuwas
onder ede een verklaring aflegt,
die uiteindelijk meer vragen oproept dan beantwoordt.
De verklaring van Kuwas, die
in Nederland een levenslange
gevangenisstraf uitzit voor de
moord op de oprichter van Pueblo Soberano en speciaal voor
zijn getuigenverklaring naar Curaçao is afgereisd, wankelt en
verschilt in veel opzichten van
de eerdere verklaring die de
Wiels-moordenaar heeft afgelegd.
Kuwas, of ‘Monster’, zoals hij
wordt genoemd, wordt door het
Openbaar Ministerie gezien als
de stergetuige, die vermeende
moordmakelaar Burney ‘Nini’
Fonseca als zodanig kan aanwijzen.

Nieuw kabinet
Sint Maarten
Het huidige interim-kabinet
van Sint Maarten, onder leiding
van interim-premier Leona
Romeo-Marlin, wordt door de
gouverneur ingezworen als de
nieuwe minister-president van
Sint Maarten. Dat schrijft The
Daily Herald. Romeo-Marlin is
na haar beëdiging de zevende
premier die het land sinds 10-10’10 heeft gekend.
Het kabinet-Romeo-Marlin
wordt gesteund door de United
Democrats en de St. Maarten
Christian Party (SMCP). De
screening van de kandidaatministers verkeert in de afrondende fase, zo stelt The Daily
Herald.

Nieuwe werkplek
SOAW gezocht
De vijfde editie van de Curaçao Color Walk is weer een groot kleurenfestijn. De deelnemers worden op
verschillende punten van de 6 kilometer lange route, begooid met poeder in allerlei kleuren. De opFOTO JEU OLIMPIO
brengst van deze editie is bestemd voor 1 Focus Diferente, de Blenchischool en JCI.

Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
(SOAW) gaat in afwachting van

een besluit over de huidige panden die gezondheidsproblemen
bij het personeel veroorzaken,
per direct op zoek naar een andere, tijdelijke werkplek.
Dat heeft minister Hensley
Koeiman (MAN) van SOAW in
gesprek met deze krant verklaard. Het plan voor de tijdelijke huisvesting vloeit voort
uit het overleg tussen de bewindsman, een delegatie die het
personeel vertegenwoordigt en
ambtenarenvakbond Abvo. ,,Het
plan is dat de ambtenaren die nu
niet aan het werk zijn vanwege
de gezondheidsklachten die het
gebouw veroorzaakt, zo snel mogelijk worden ingezet om cliënten te helpen bij de Kasnan di
Bario in Brievengat, Otrobanda
en Santa Maria”, aldus Koeiman
De bewindsman heeft de architect die de situatie van de
panden onderzoekt gevraagd
om zo snel mogelijk, dat wil zeggen binnen drie weken, verslag
uit te brengen. Volgens vakbondsman Gregory Wilson van
de Abvo willen de ambtenaren
van SOAW best wel werken
maar niet in de huidige twee
panden van het ministerie. ,,De
circa 60 ambtenaren die om gezondheidsredenen niet langer in
de panden willen werken, willen
echt wel werken.”

Legale wapens noteren

Onder leiding van minister van
Justitie Quincy Girigorie (PAR)
wordt een proces opgestart om
legale vuurwapens op Curaçao
centraal te registreren. Dat verklaart de minister in de Staten.
Vlak na zijn aanstelling richtte Girigorie de Taskforce Arma
di Kandela op, die zich volledig
richt op de opsporing van illegale vuurwapens en de aanhouding van de bezitters daarvan.
Ook moeten wapens geregistreerd worden. Het gaat hierbij
volgens Girigorie onder andere
om wapens die door ambtenaren of geüniformeerde korpsen
worden gebruikt, maar ook door
personen die in het bezit zijn
van een wapenvergunning.

Besluit Feffik
aangehouden
De uitvoering van het besluit
van de regering met betrekking tot onderwijsinstituut Feffik wordt aangehouden, in afwachting van een nationale dialoog waarvoor alle stakeholders
worden uitgenodigd. Dat stelt de
regering in een schriftelijke verklaring na een vergadering tussen de minister van Onderwijs,
de premier en de minister van
Sociale Ontwikkeling. Tijdens
de vergadering is met de vakbonden op verschillende punten
consensus bereikt, waaronder
bovengenoemd besluit. Verder
is men tot de conclusie gekomen dat niet alle partijen zijn
betrokken bij het traject; er was
geen nationale dialoog met relevante partners, waaronder jongeren, ouders en schoolbesturen. Dat wordt nu alsnog georganiseerd.
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Goed met bestrijding
mensenhandel op weg
Curaçao is met de veroordeling
van twee mensenhandelaren op
de goede weg om aan de minimale standaarden voor het uitbannen van mensenhandel te
voldoen. Dat blijkt in juni. Maar
de daders hadden een zwaardere
gevangenisstraf moeten krijgen.
Dat stelt het ‘2018 Trafficking in
Persons Report’ dat in de zesde
maand van 2018 door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd vrijgegeven.
In het rapport wordt Curaçao
dan ook aanbevolen om ‘krachtig’ op te treden in geval van
mensenhandel en daders, inclusief overheidsambtenaren die
daarbij betrokken zijn, te veroordelen tot gepaste gevangenisstraffen. Daarnaast krijgt de regering het advies om richtlijnen
vast te stellen teneinde potentiële slachtoffers onder Venezolaanse migranten en andere
kwetsbare bevolkingsgroepen
proactief te kunnen identificeren. Gedacht moet worden aan
migranten, buitenlandse vrouwen en meisjes die in de prostitutie werken. Ook zou de overheid meer moeten doen om
slachtoffers van mensenhandel
gespecialiseerde zorg en bijstand te kunnen bieden. ,,Stel
fondsen beschikbaar voor het
nieuwe nationale anti-mensenhandel actieplan, biedt doelge-

Oefenen met de vlag

Op Curaçao wordt op 2 juli, de Dag van de Vlag gevierd. Dit gaat
traditiegetrouw gepaard met een plechtige ceremonie op het Brionplein in Otrobanda. Om zich hierop voor te bereiden is eind juni op
de binnenplaats van Fort Amsterdam al flink geoefend met het hijsen en strijken van de vlag. Hier zijn strikte regels voor, zo stelt het
FOTO OWCS
ministerie van OWCS.
richte trainingen aan voor lokale
ambtenaren en maak migranten
meer bewust van hun rechten
en indicaties van mensenhandel”, luidt het advies.

Veel ongewenst
lichamelijk contact
Op Curaçao is 64 procent van de
werknemers maandelijks, weke-

lijks of dagelijks slachtoffer van
ongewenst lichamelijk contact.
Dat concludeert de Nederlandse
Karin Bosman van About Workplace Harassment in het onderzoeksrapport ‘Seksuele intimidatie op de werkvloer in Curaçao’ over de periode 2017-2018.
Tachtig procent van de ondervraagden wordt frequent - maandelijks, wekelijks of dagelijks Advertentie

lastiggevallen met obscene gebaren, 85 procent door seksueel getinte grappen en opmerkingen
en 36 procent heeft op de werkvloer te maken met ‘sexting’, digitale seksuele intimidatie.
Bosman presenteerde haar
bevindingen op 27 juni tijdens
een conferentie van Fundashon
Muhé Informá op Curaçao. Het
onderzoek is een vervolg op de
nulmeting van 2017 en bestond
uit een enquête die door 595
werknemers, van wie 49 studenten, werd ingevuld. Dat is 6 procent meer dan vorig jaar. Het
rapport gaat uit van een beroepsbevolking van Curaçao van ongeveer 75.000 mensen en zo’n
3.000 studenten in 2017. Een
aantal van 139 respondenten zou
voldoende zijn om te kunnen
spreken van representatieve resultaten.
Het vervolgonderzoek laat bijna een verdubbeling zien van de
cijfers van de nulmeting. Maar
volgens Bosman wil dat ‘zeker
niet zeggen dat seksuele intimidatie erger is geworden op Curaçao’. ,,Een oorzaak kan zijn dat
mensen meer bekend waren
met het onderzoek. Daarnaast
heeft #MeToo ervoor gezorgd
dat mensen beter begrijpen wat
seksuele intimidatie is.”
Ook in het onderzoeksrapport
stelt Bosman dat ‘men meer
alert is op de werkvloer en meer
kennis heeft over wat seksuele
intimidatie is’.

Martina laakt
stelling Ecorys
Minister Steven Martina (MAN)
van Economische Ontwikkeling
laakt in juni de ‘ongenuanceerde
stelling’ van onderzoeksbureau
Ecorys dat ‘de haven’ van Curaçao inefficiënt is en wijst erop
dat de haven bestaat uit méér
dan alleen het particuliere containerhavenbedrijf CPS (Curaçao Port Services).
CPS heeft intussen voor de
rechtbank in Rotterdam een
zaak aanhangig gemaakt tegen
Ecorys, dat in opdracht van
het ministerie van Buitenlandse
Zaken onderzoek deed naar
prijsontwikkelingen en de invloed daarop van de logistiek op
Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
Het rapport bevat naar het
oordeel van CPS onjuiste conclusies, door onzorgvuldig handelen van Ecorys dat CPS zelf
nauwelijks heeft gesproken en
ook geheel niet in de gelegenheid heeft gesteld te reageren op
de bevindingen op basis van
anonieme geïnterviewden. Martina geeft in zijn schriftelijke
antwoorden aan dat de haven
ook bestaat uit ‘tugging, piloting, bunkering & ship repair’,
dat de stelling van Ecorys dus
geen reëel beeld geeft en de
dienstverleners in de Curaçaose
haven op negatieve wijze neerzet.
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Fun Miles: your
ticket to fun in 2019!
Happy New Year! You'll be glad to know
that 2019 will be absolutely packed with
great events, from Tabula Rasa to the Tumba
Festival, and from Curaçao Culinair to CNSJ.
Get your tickets with Fun Miles, and you'll
always enjoy a discount. Tickets are available
at the Fun Miles office in Dominguito or
online at caribbeanticketshop.com. Enjoy!

Start saving those Fun Miles at:

Event highlights January & February 2019

Aldo Shoes • ASOgas • AutoCity • BBQ Express 1 & 2
Betonindustrie Brievengat • Bob Carwash • Body Care
Caribbean • Bruna • Caribbean Ticketshop • Changes
ProSport • Converse • Curaçao Yacht Club • DA Drogisterij
DHL • ENNIA • FactorPlus • Feetfirst • InselAir • Interport
Logistics Curaçao • Jamin • Jaysons & Carousel • Kooyman
Kooyman Café • Brakkeput Mei Mei • Mau-Asam Travel
MCB • MyMalls • Pagadero • Palthe • Pearle Vision
Pirate Bay • Fort Nassau • Rituals • Roadside Café
Rue No. 9 • Selikor • SuperKidz • TDS • Tempo
The Front Row • The Trader • Tomatoes • Top 1 Toys
TUI • UTS • Van den Tweel Supermarkt • WIMCO

Tabula Rasa

Don't want to miss a thing?

January 5 | Fuik Valley, Santa Barbara Beach Resort

Bon Bini Holland 2 premiere
January 9 | The Cinemas

Tumba Festival 2019

February 4, 5, 6 & 8 | Festival Center

Hak'é Curaçao Jump-in Festival
February 28 | Sambil

Start saving those Fun Miles and follow us on social
media or via the free Fun Miles app!

funmiles.net
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JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

Vroeg carnaval

‘Bichi kolorido’ door Otrobanda

Cura Doet: één weekend, 303 projecten

Zr.Ms. Holland vaart binnen

Carnaval valt in 2018 vroeg en dat maakt dat er al een Tumbafestival is gehouden en
de paardenoptocht direct daarna. Hoewel er steeds minder deelnemers zijn, zijn ze
nog wel altijd even enthousiast. Van de partij waren: Banda Bou Rangers, Kurason Yen
Zjeitu, Banda Abou Peeps, Jardin Dorado, Los Caballeros, Royal Guards en Hasta La
FOTO BEA MOEDT
Manecer.

‘Bichi kolorido t’ei pinta kaya’, de tumba van de veertienjarige Gian van Eiker, was veelvuldig te horen in de straten van Otrobanda waar het Kindercarnaval doorheen trok. De
optocht begon enigszins laat omdat het vroeg in de middag flink regende. De dertien
carnavalsgroepen vertrokken vanaf de rotonde van Plasa Hariri. Elke groep kreeg een
FOTO BEA MOEDT
pakket aan oordopjes van de Quota Club.

Curaçao Cares, de motor achter Cura Doet, kijkt tevreden terug op het eerste lustrum van
de grootste vrijwilligersactie van Curaçao. Ten opzichte van de eerste editie is niet alleen
het aantal organisaties meer dan verdubbeld, ook het aantal vrijwilligers dat meehelpt. In
totaal zijn in totaal 303 projecten uitgevoerd. Acties varieerden van het opruimen van
FOTO JASON RAFAEL
natuurgebieden, tot het opknappen van scholen.

Marineschip Zr.Ms. Holland vaart de Curaçaose haven binnen. De Holland lost Zr.Ms.
Van Speijk af als stationsschip en zet zich de daaropvolgende maanden in voor counterdrugsoperaties, kustwachttaken en eventuele humanitaire hulpverlening. Het schip zal
na zijn periode in het Caribisch gebied in juli weer terugkeren in de haven van Den HelFOTO JEU OLIMPIO
der.

MEI

JUNI

JULI

Freedom of the Seas

Democratische Dialoog over Sha Caprileskade

Santa Anafeest bij Santa Ana Basiliek

AUGUSTUS

De Freedom of the Seas ligt aangemeerd aan de Tula-pier. Het schip doet voor het eerst
Curaçao aangedaan. Met een lengte van 339 meter en een capaciteit van 5.000 personen
is dit een van de grootste cruiseschepen ter wereld. In het kader van het inaugurele
bezoek zijn de kapitein, bemanning en passagiers door lokale vertegenwoordigers verwelkomd. Tot eind december van dit jaar zal het schip drie keer per maand Curaçao
aandoen.
FOTO CPA

De Democratische Dialoog over de toekomst van de Sha Caprileskade kon rekenen op
veel animo. Het ministerie van Economische Ontwikkeling organiseerde de dialoog om
aan input te komen uit alle lagen van de samenleving. De aanwezigen werden in groepjes
verdeeld om onder leiding van een facilitator en co-facilitator te praten over specifieke
onderwerpen met betrekking tot de kade. Aan het einde van de avond werd er gestemd
over besluiten die genomen moeten worden.
FOTO JEU OLIMPIO

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Samen werken aan een schoner Curaçao

Regenbuien op Klein Curaçao

Beatrix onder de indruk

Street Art Festival in Punda

Meer dan 2.000 mensen trekken er op 15 september opuit om tijdens de World Cleanup
Day verschillende locaties op het eiland schoon te maken. Opvallend is dit jaar de grote
aanwezigheid van kinderen en jongeren. Het besef van het belang van een schoon milieu lijkt gelukkig steeds jonger aan te komen. Ook premier Rhuggenaath staat al vroeg
FOTO JEU OLIMPIO
samen met collegaministers en medewerkers puin te ruimen.

De zware regenbuien die in de tweede helft van oktober op het eiland vielen, hebben ook
Klein Curaçao niet ontzien. Het kleine eiland, dat in het verleden zo’n 7 meter is afgegraven voor de winning van fosfaat, heeft flinke buien gehad. Met als gevolg dat er overal
meertjes zijn ontstaan die langzaam in de kalksteenondergrond trekken. Met de windstilFOTO MICHELLE PORS-DA COSTA GOMEZ
le omstandigheden geeft dit bijzondere plaatjes.

Prinses Beatrix was op 29 november erg onder de indruk van de film ‘Ezjel’, waarmee de
kinderen van het Kolegio Strea Briante het eerste Caribisch Unicef Kinderrechten Filmfestival hadden gewonnen. De kinderen vertelden de prinses dat ze door het maken van
de film hebben geleerd dat het belangrijk is om andere kinderen niet te pesten en dat zij
FOTO STEPHAN KOGELMAN
dat nu zelfs ook aan andere kinderen leren.

Dutch Dream organiseert in het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 december, de
vierde editie van het internationale straatkunstfestival Colors of Curaçao. In deze editie
ligt de focus op straattekeningen en het maken van muurschilderingen. Het festival
beleefde zijn voorgaande edities in 2010, 2011 en 2012. Tijdens de laatste editie waren er
FOTO JEU OLIMPIO
175 lokale deelnemers.

Aartsbisschop Fortunatus en medewerker Julien Kabore, in juli op bezoek op het eiland,
vierden het patroonsfeest van Santa Ana in de Santa Ana Basiliek, in gezelschap van
bisschop Luis Secco en verschillende pastoors. Het feest begon met kleine processie
vanuit Fort Amsterdam naar de basiliek waar een heilige mis volgde. Tijdens de preek
werd over de rol van grootouders in het leven van kinderen uitgeweid.
FOTO ANTHONY HAILE

Reclameborden verwijderd

Werknemers van VVRP zijn in augustus begonnen met het verwijderen van reclameborden of andere commerciële propaganda langs de weg. In augustus zijn ruim honderd
borden, op kosten van de eigenaren die zich niet aan de gratieperiode hebben gehouden,
verwijderd. Sinds het aantreden van VVRP-minister Jesus-Leito heeft zij aangekondigd
dat ze de wildgroei van reclamemateriaal langs de weg ging aanpakken. Hierbij betreft
het reclamemateriaal waar geen vergunning voor is verleend.
FOTO BEA MOEDT
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CBCS grijpt in
bij Ennia
Van verzekeraar Ennia zijn de
vergunningen in juli ingetrokken. Ook heeft het gerecht van
Curaçao de noodregeling uitgesproken ten aanzien van de
Ennia-bedrijven Leven, Schade,
Zorg, EC Investments, Ennia
Caribe Holding en EC Holding
nv. Volgens toezichthouder de
Centrale Bank van Curaçao en
Sint Maarten (CBCS), die op
dinsdag 3 juli de vergunningen
introk en daarna de noodregeling toegewezen kreeg, heeft Ennia ‘een ernstig solvabiliteitstekort dat alleen maar verder verslechtert’.
Daarnaast speelt volgens de
Centrale Bank dat de beleidsbepalers van de werkmaatschappijen en de uiteindelijke aandeelhouder, Hushang Ansary (91),
de aanwijzingen van de CBCS
en de stille curatoren niet opvolgen. Ook blijkt dat de activa die
toebehoren aan Ennia via EC Investments en de holding ‘aan
het toezicht van de Centrale
Bank worden onttrokken’. En,
zo betoogt de CBCS, er is gepoogd 100 miljoen dollar te onttrekken aan de effectenrekening
van EC Investments bij Merrill
Lynch in New York.

Sluiting Isla
‘een ramp’
Een sluiting van de raffinaderij
zou voor Curaçao een regelrechte ramp betekenen, waar geen
enkele begroting, van geen enkele regering, weerstand tegen
kan bieden. Dat zijn de woorden
van minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën in juli
tegenover de Staten. ,,Uiteraard
wordt door de regering met man
en macht gewerkt om ervoor te
zorgen dat ook na 2019 raffinage van olie op Curaçao plaatsvindt”, aldus Gijsbertha. ,,De
raffinaderij is immers een van
de belangrijkste pilaren voor de
economie. Daar gaan we geen risicoanalyse voor maken, want
als je het mij vraagt - en ik heb
43,3 jaar bij de raffinaderij gewerkt - zou een sluiting van de
raffinaderij een ramp betekenen.”
Bij een eventuele sluiting van
de raffinaderij zouden meer dan
4.500 personen, die direct of indirect werkzaam zijn bij de raffinaderij, hun baan verliezen en
zou een bedrag van meer dan 1
miljard gulden, dat dankzij de
raffinaderij momenteel in de
Curaçaose economie circuleert,
worden weggerukt, zo waarschuwt Gijsbertha. ,,Daar kan
niets of niemand tegenop”, aldus de minister.

Boolchand’s verlaat
Breedestraat
Het
elektronicawinkelbedrijf
Boolchand’s heeft in juli de
‘moeilijke beslissing’ genomen
om de Breedestraat 50 in hartje
Punda te verlaten. De onderneming, die al sinds 1930 bestaat

Warm weerzien koningspaar

stel in gebruik genomen om de
jetservice naar Sint Maarten en
Suriname te herstellen en een
interlinecontract getekend met
Sunrise Airways om samen te
werken op hun onderlinge routes.

‘Sargassum nog nooit
zo erg geweest’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten in juli speciaal voor de viering van Dia di Bandera een bezoek aan Curaçao. Op het eiland maakte het koningspaar kennis met ministers van het
kabinet-Rhuggenaath en Statenleden, bracht het een bezoek aan de haven en was het aanwezig bij de
FOTO JEU OLIMPIO
festiviteiten in verband met Dia di Bandera in Otrobanda en Barber.
en zowel de lokale markt als toeristen bedient, stelt dan dat de
‘retail’ al enkele jaren te maken
heeft met aanzienlijke uitdagingen. Te groot om het op een toeristische toplocatie, wat het ‘vlaggenschipgebouw’ nu wordt genoemd, te kunnen bolwerken.
Boolchand’s: ,,Hoewel we
krimpen, verlaten wij Punda
niet.” Met ingang van medio
augustus worden alle winkels
ondergebracht in één pand:
Trompstraat z/n. Tegelijkertijd
kondigt Boolchand’s aan dat een
internationale juwelier die zich
richt op toeristen ‘ons gebouw’
per november in gebruik zal
nemen, ‘een vooruitgang voor
Punda als winkelgebied’. Naast
de Trompstraat blijft Boolchand’s op Curaçao in Zeelandia
met Boolchand’s DigitalWorld
en iWorld.

Het van oorsprong Curaçaose
familiebedrijf, met aan het
hoofd Ram Boolchand, heeft
verder nog vestigingen op Aruba, Sint Maarten, Sint Thomas,
Puerto Rico en in Miami.

Ontslag top
van Ennia
De directie en de voltallige Raad
van Commissarissen (RvC) van
de Ennia-groep heeft in juli ontslag gekregen, met uitzondering
van commercieel directeur Reinald Curiel. Het ontslag betekent het vertrek van presidentdirecteur Ralph Palm en Abdallah Andraous, de vertrouwensman van grootaandeelhouder
Hushang Ansary. Richard Gibson en Percival Virginia, die enige tijd terug door Ansary waren
aangesteld als de nieuwe directie

Unieke leguaan?

Is de Curaçaose leguanenpopulatie uniek? Een team van wetenschappers uit Amerika, Puerto Rico en Nederland probeert het antwoord op die vraag te achterhalen. De onderzoekers bestuderen de
leguaanpopulaties van Curaçao, Aruba en Bonaire in het kader van
een vervolgonderzoek op eerdere bevindingen uit 2012. De resultaten, op basis van DNA, wekten destijds de indruk dat de lokale leguaanpopulatie uniek is, net als de kolebra di Kòrsou (slang) en de
lagadishi (hagedis). Zo vertelt leguaanspecialist Thijs van den Burg
FOTO WILFREDO FALCON
van de UvA en lid van de IUCN.

zonder de vereiste goedkeuring
van de CBCS, zijn evenmin belast met de directie. Het verzoek
om de directiewisseling heeft op
dit moment ‘nul waarde’.
De Centrale Bank neemt in
het kader van de noodregeling
de directie en de RvC over. Dat
houdt voorts in dat zelfs de eigenaar, de 91-jarige Ansary, ontslag krijgt als commissaris van
Ennia. Dat geldt ook voor zijn
dochter Nina Ansary alsmede de
andere Amerikaanse commissarissen: Frank Carlucci, James
Crystal en John Macomber. Ook
de Curaçaose ingeschreven
commissarissen krijgen ontslag:
Clark Gomes Casseres, Jaime
Saleh (beiden in de holding) en
Cees Rokx.

Ceo Insel treedt af

Twee maanden na zijn aantreden als ceo (chief executive officer) van Insel Air neemt topman Jan Heppener in juli alweer
afscheid van de luchtvaartmaatschappij.
In een mail die de human
resources-afdeling intern heeft
verstuurd aan het personeel
kunnen collega’s lezen dat Heppener aftreedt en tijdelijk wordt
vervangen door Edward Heerenveen.
Zijn iets eerdere vertrek heeft
te maken met persoonlijke omstandigheden en is in goed overleg afgesproken, zo melden
kringen rond Insel Air. Heppener bekleedde per 1 april de
functie ‘managing director’ en
nam later in april het stokje over
van de Canadees Filiatreault, die
in februari 2017 was aangetreden als interim-ceo. Heppener
werd mede door zijn indrukwekkende cv aangenomen als voorzitter van de Raad van Bestuur.
Hij had hiervoor al meer dan 40
jaar leiderschapsfuncties bekleed binnen de vliegwereld.
Onder zijn bewind is onder
meer een akkoord gesloten om
de vluchten naar Venezuela te
hervatten, een nieuw leasetoe-

In juli spoelt er weer heel veel
sargassowier aan in verschillende baaien van Curaçao. In maart
van dit jaar was er ook al sprake
van grotere hoeveelheden sargassum dan gebruikelijk en in
juli ligt het in een heel dikke laag
in verschillende binnenwateren
en baaien, aldus Sabine Berendse van Sea Turtle Conservation
Curaçao in juli tegenover het
Antilliaans Dagblad. Ze is ‘zich
rot geschrokken’. In de twaalf
jaar dat zij hier op Curaçao bezig
is heeft zij het nog niet zo erg gezien. In San Pedro liggen drie
van de vier baaien vol en ook in
Boka Bartol is de situatie zorgelijk. Wanneer het in de baaien
terechtkomt en aanspoelt, gaat
het rotten, waardoor een gevaarlijke situatie voor de schildpadden en andere diersoorten ontstaat die op en rond de stranden
leven. Wanneer er een laag van
deze dikte in de baai drijft, kunnen de schildpadden hier niet
doorheen om adem te halen en
verdrinken. Berendse vertelt dat
vorig jaar in Barbados maar
liefst 40 schildpadden zijn verdronken. Oorzaak van de grote
hoeveelheid is waarschijnlijk de
klimaatverandering.

‘Minister Stef Blok
moet weg’
De uitspraak van minister Stef
Blok van Buitenlandse Zaken in
juli, dat een multiculturele samenleving niet vreedzaam kan
bestaan, heeft op Curaçao voor
grote verontwaardiging gezorgd.
Vanuit verschillende hoeken
is er verbijsterd gereageerd op
de bewering. Zo zegt het kabinet-Rhuggenaath de uitspraken
van de Koninkrijksminister ten
zeerste te betreuren. ,,De uitdrukkingen van minister Blok
zijn niet representatief voor de
realiteit in het Caribisch deel van
het Koninkrijk. Integendeel”, aldus de regering in een officiële
verklaring. ,,De regering kan
zich absoluut niet vinden in
deze uitspraken die zeer zeker
ook de kern van de multiculturele Curaçaose samenleving bijzonder diep raken.” De Curaçaose multiculturele samenleving
geeft juist een beter beeld van
de normen en waarden zoals
rechtvaardigheid, tolerantie en
vrijheid, aldus de verklaring.
,,Waarden die binnen het Koninkrijk worden gedeeld.”
Blok maakt later zijn excuses
aan Suriname, Aruba, Curaçao
en Sint maarten. In een brief
aan zijn Surinaamse collega
Yldiz Pollack-Beighle herhaalt
Blok dat hij uitspraken heeft gedaan die hij ‘niet had moeten
doen’.
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JULI
Haven opgevrolijkt met masten

Minder bedden
in Sehos
In het Sint Elisabeth Hospitaal
(Sehos) is het aantal bedden op
de verpleegafdelingen teruggebracht van 427 naar 364. Alleen
de kinderafdeling heeft er twee
bedden bij gekregen.
Dat blijkt uit een presentatie
van algemeen-directeur Anthon
Casperson in juli aan de pers.
De beddencapaciteit op afdeling
B, interne mannen, algemene
mannen en afdeling 2 is in totaal
gereduceerd van 119 naar 64.
Op de neonatologie is nog plek
voor 14 vroeggeboren baby’s, in
plaats van 17 voorheen. Maar op
de kinderafdeling nam het aantal bedden toe van 26 naar 28.
Van de 773 formatieplaatsen
op de 39 zorgafdelingen zijn er
763 ingevuld. Sehos is onder andere op zoek naar een anesthesist, een apotheker en een radioloog. Dat er tien vacatures zijn,
lijkt weinig, maar toch zijn er
momenten van onderbezetting,
aldus Casperson.

Jamaloodin dient
aanklacht in
Voormalig minister van Financiën George Jamaloodin (MFK)
heeft officier van justitie Gert
Rip en het Land Curaçao in juli
officieel aangeklaagd voor het
schenden van zijn ‘eer en goede
naam’. Rip wordt hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld,
evenals de staat. Dit omdat de officier van justitie zijn taak uitvoert voor een overheidsorgaan;
het Openbaar Ministerie (OM).
De rechter wordt in het verzoekschrift gevraagd te verklaren dat
Rip en het Land gezamenlijk en
afzonderlijk onrechtmatig tegen
Jamaloodin hebben gehandeld
en aan hen op te leggen deze onrechtmatige behandeling te staken. De aanklacht heeft betrekking op het requisitoir van het
OM in de zaak tegen Burney ‘Ni-

Vanaf Fort Nassau is op 15 juli mooi te zien waar alle binnengekomen schepen van de Velas Latinoamérica 2018 zijn afgemeerd. Vroeg in de
ochtend kwam de driemaster Cuauhtémoc van Mexico binnenvaren met de bemanning hoog in de mast en aan het einde van de ochtend
FOTO BEA MOEDT
kwam de viermaster Union van Peru binnen, waarvan op de foto de boeg te zien is.
ni’ Fonseca - de moordmakelaar
in de moord op Helmin Wiels
die in juli in hoger beroep werd
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 jaar. Die uitspraak
berust voor een groot deel op
een verklaring van het voormalige hoofd van de Veiligheidsdienst, E.A. Gumbs, waarin Jamaloodin wordt genoemd als
opdrachtgever van de moord. De
vordering van Jamaloodin werd
later door het gerecht verworpen.

Verdere krimp
economie 2017
Het bruto binnenlands product
(bbp) is in 2017 nog meer gedaald ten opzichte van het jaar
daarvoor. Dat meldt het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS)
in juli aan de hand van de eerste
voorlopige berekeningen met
betrekking tot de economische
ontwikkeling van Curaçao in
2017. Hieruit is gebleken dat er
in 2017 een daling was van 1,7
procent; een forsere economi-

sche achteruitgang dan in 2016
(-1 procent). De percentages hebben betrekking op de reële ontwikkelingen, zo meldt het CBS,
hetgeen inhoudt dat zij gecorrigeerd zijn voor prijsontwikkelingen. De economische groei
wordt berekend aan de hand van
de volumegroei in het productieproces en de conjunctuurontwikkeling. Deze gegevens zijn
nog voorlopig, omdat nog niet
over volledige gegevens van alle
bedrijfstakken kan worden beschikt, aldus het CBS. De trend
van economische stagnatie of
zelfs regressie, die de laatste jaren kenmerkend is voor Curaçao, gaat gepaard met een hoge
werkloosheid, zo stelt het bureau. In het jaar 2017 was er
sprake van een toenemende
werkloosheid van 14,1 procent,
een jeugdwerkloosheid van 32,8
procent, een geringe economische bedrijvigheid en een voorzichtige bestedingsneiging, onder de consumenten, die beïnvloed wordt door een inflatie van
1,6 procent.

Aspirant-miliciens ontvangen baret

Bouw Stadsrust
bezegeld
Ruim een jaar nadat deze krant
de komst van appartementen
voor 50-plussers bij Landhuis
Saliña Ariba aankondigde, is het
in juli zover: minister Zita JesusLeito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijk Planning
(VVRP) heeft de groep BSL een
bouwvergunning verleend.
Bij Landhuis Saliña Ariba,
ook bekend als Landhuis Stadsrust, aan de Nieuwe Caracasbaaiweg komen appartementen
voor 50-plussers die binnen bereik van medische zorg en huishoudelijke hulp willen wonen.
Met het project is een investering van ongeveer 15 miljoen
dollar gemoeid en worden 60
appartementen gebouwd, evenals recreatieruimtes zoals onder
andere een zwembad, een gym,
een permanente dokterspost en
een kapperszaak. Op het landgoed zullen twee verschillende
soorten appartementen worden
gebouwd: vier appartementencomplexen die uit zes units bestaan en drie appartementencomplexen die uit twaalf units
bestaan. Het stadslandgoed van
bijna 13.000 vierkante meter ligt
aan de Kaya Panacea, tussen de
Saturnusstraat en de Nieuwe
Caracasbaaiweg, tegenover Larry’s Bar & Grill. Op het landgoed
verrijzen appartementsgebouwen met drie woonlagen, alle
voorzien van balkon, rond een
bloeiende tuin die omringd is
met bomen. Bij het ontwerp is
uitgegaan van de vraag wat vijftigplussers met een actief leven
zouden wensen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Jaar 2018
niet rooskleurig
Bijna veertig aspirant-miliciens van Curaçao en Aruba zijn in juli na een eindmars van 25 kilometer voor
het eerst onthaald op het binnenplein van Fort Amsterdam. Het zorgde voor een spectaculair gezicht
toen zij met volle bepakking, gecamoufleerd gezicht en een wapen voor de borst over de pontjesbrug
marcheerden. De mars is het einde van de elf maanden durende opleiding ‘Elementaire Militaire vorming’. In totaal begonnen in augustus 2017 67 jongens aan de basisopleiding Elementaire Militaire
Vorming. Iets meer dan de helft, 37 miliciens, hebben de opleiding in juli afgerond en zijn klaar om het
FOTO AZ
land te helpen beveiligen en bewaken.

De eerste resultaten van de eerste conjunctuurenquête van
2018 zien er in juli niet goed uit.
De economie is in de eerste helft
van 2018 verslechterd ten opzichte van 2017. De Kamer van
Koophandel heeft de eerste resultaten bekendgemaakt. Hier-

uit blijkt dat er sprake is van een
neerwaartse aanpassing van de
investeringsplannen in de eerste
helft van 2018. Daarentegen is
de opwaartse bijstelling van de
personeelsplannen mogelijk gebaseerd op een verwachte conjuncturele verbetering in de
tweede helft van 2018. Voor deze enquête zijn 624 ondernemers door de Kamer van Koophandel (KvK) benaderd.
De analyse is gericht op het
onderscheid in aantal werknemers en export-, dan wel thuismarkt georiënteerd. Behalve dat
het aantal werknemers bij de
grote bedrijven per saldo zou
zijn afgenomen, laten de overige
indicatoren van ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt, open sollicitaties en vacatures, per saldo
geen duidelijke veranderingen
zien. Bij de grote bedrijven is
er sprake van een forse neerwaartse aanpassing van de investeringsplannen. Tegelijkertijd geven de grote bedrijven aan
dat ze, weliswaar in mindere
mate, hun personeelsplannen
opwaarts bijstellen.

‘Problemen PdVSA
voorzien’
De problemen van PdVSA, zoals
beslaglegging door ConocoPhillips, tankers met Venezolaanse
olie die niet gelost kunnen worden, geen aanvoer van ruwe olie
vanuit Venezuela voor Curaçao,
waren allang voorzien. Dat stelt
oud-premier Maria Liberia-Peters, tevens ex-lid van het MDPT
in gesprek met deze krant. ,,Wij
moeten niet verrast zijn. In deze
moeilijke tijden is het zaak dat
de regering, het bedrijfsleven en
de kerken samen het volk informeren over wat er speelt. De brede dialoog moet erop gericht
zijn om het volk in deze zware
tijden een sprankje hoop te geven. En om voorbereid te zijn op
alle mogelijke scenario’s. Niet
om paniek te zaaien, maar om
ervoor te zorgen dat het volk
weet waar het aan toe is. Dat heb
ik in de tachtiger jaren ook gedaan toen de Shell van het eiland
wegging”, aldus Liberia-Peters.
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Bo Banko Amigu ta
yamabo DANKI pa bo
konfiansa durante 2018.
Nos ta sigui sirbi’bo ku
plaser i ta desea’bo un 2019
yená ku positivismo!
Den aña 2019,
Bisti bo brel positivo!

www.mcb-bank.com
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Export op dieptepunt
De export van Curaçao heeft in
2017 een nieuw dieptepunt bereikt. In totaal werd voor slechts
186 miljoen gulden aan goederen verkocht aan het buitenland.
Dat blijkt in augustus uit de cijfers die het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) presenteert over de internationale handel van 2017. Het vorige laagterecord aan exportinkomsten was
189 miljoen gulden in 2007. Nadat het in 2015 even heel goed
ging met de export en er voor
471 miljoen gulden aan het buitenland werd verkocht, is er een
dalende trend ingezet. De exportinkomsten halveerden in
2016 tot 235 miljoen gulden en
nu blijkt dat een jaar later, in
2017, de export met nog eens
20,9 procent is gedaald.
Van de 186 miljoen gulden
aan goederen die Curaçao in
2017 heeft geëxporteerd, kwamen de meeste inkomsten uit
parfum, cosmetische producten
en toiletartikelen (5,3 procent),
vliegtuigen en bijbehorende uitrusting (4,8 procent), metalen
containers voor opslag of transport (4,6 procent) en motorfietsen en al dan niet gemotoriseerde fietsen (4,3 procent). Ook mechanische behandelingsapparatuur, onderdelen daarvan (3,9
procent), zwavel en niet-gebrande ijzerpyrieten (3,9 procent) en
auto’s en andere motorvoertuigen (3,3 procent) staan in de
door het CBS samengestelde top
zeven.

Schotte moet betalen

Voormalig
premier
Gerrit
Schotte (MFK) heeft ruim 1,8
miljoen gulden ‘wederrechtelijk
verkregen’ en dit moet hem
worden ‘ontnomen’. Dit bedrag
moet hij betalen aan het Land
Curaçao. Bij gebreke van volledige betaling hangt Schotte ‘vervangende hechtenis’ voor de
duur van drie jaar boven het
hoofd.
Daartoe heeft het Gerecht in
Eerste Aanleg van Curaçao in
augustus beslist. In de ontnemingszaak van zijn partner,
Cicely van der Dijs, is de vordering tot ontneming afgewezen.
Niet omdat zij onschuldig is,
maar het gerecht legt het voordeel van het ‘omkopingsdelict’
bij Schotte.
De ontnemingszaken volgen
op de eerdere beslissingen van
het Hof van Justitie in de strafzaken Babel die tegen de voormalige minister-president en
zijn partner waren aangebracht.
Schotte, die premier was van
2010 tot 2012 waarna zijn kabinet vroegtijdig viel, is onder
meer veroordeeld voor ‘ambtelijke omkoping’, het ‘medeplegen
van valsheid in geschrifte’ en het
‘medeplegen van witwassen’.
Zijn partner Van der Dijs
werd ook veroordeeld wegens
datzelfde medeplegen van witwassen. Het gerecht heeft onderzocht of zij wederrechtelijk
voordeel hebben verkregen uit
die strafbare feiten c.q. uit andere strafbare feiten waarvoor vol-

Tula herdacht in Amsterdam

Slaaf Tula, de Curaçaose verzetsstrijder die in 1795 de leider was van de grootste opstand in de geschiedenis van de voormalige Nederlandse Antillen, heeft in augustus een muzikaal eerbetoon gekregen. Het
concert is onder de titel ‘Tula - Konmemorá, Reflektá i Selebrá’ (Tula - Herdenken, Bezinnen en Vieren)
georganiseerd door het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) in samenwerking met de Stadsschouwburg Amsterdam. Er zijn uiteenlopende muziekstijlen ten gehore gebracht
zoals de tambú en de seú, muziek waar het gedachtegoed van Tula in doorklinkt. Multi-instrumentalist,
componist en arrangeur Stanley Clementina was dit jaar de curator van het Tula Herdenkingsconcert en
hij werd vocaal bijgestaan door de Curaçaose koningin van de tumba, Elia Isenia en zangeres Tamara
FOTO THIJS TROMP
Nivillac.
doende aanwijzingen bestaan
dat zij die hebben gepleegd.

Afname van
bevolking Curaçao
Curaçao kende per begin 2018
voor het eerst sinds jaren een negatieve bevolkingsgroei. In absolute termen registreerde het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een afname van 326
personen.
De voorgaande jaren - om precies te zijn: de afgelopen drie
jaar vanaf 2014 - vertoonden nog
juist een stijging van de bevolkingsomvang. Deze groei vlakte
in de voorbije drie jaar wel iets

af. Zo blijkt in augustus uit de
cijfers die het ministerie van
Financiën gebruikt in de Financiële Management Rapportage
(FMR) en dat zich daarbij baseert op materiaal van het CBS.
Het Antilliaans Dagblad verifieerde ze met het CBS, dat een en
ander aanvulde. Het aantal inwoners per 1 januari 2018 bedroeg 160.012. Twaalf maanden
eerder werden er 160.336 geteld;
een daling dus van 326 burgers.
Zoals gesteld, in de voorgaande
jaren werden door CBS telkens
toenames geregistreerd.
Begin 2017 werd nog een
groei gemeten van 1.349 personen gedurende het jaar 2016.

Rhuggenaath in Colombia

Premier Eugene Rhuggenaath heeft samen met de ambassadeur
van het Koninkrijk in Colombia, Jeroen Roodenberg, in augustus een
ontmoeting met de aankomend ministers José Manuel Restrepo
(Economische Zaken) en Andrés Valencia (Landbouw) van Colombia. Het viertal heeft gesproken over de verdere uitbreiding van de
samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Colombia.
De premier vertegenwoordigt het Koninkrijk bij de inauguratie van
de nieuwe president van Colombia. Iván Duque Márquez wordt in
augustus officieel aangesteld als president van Colombia.

Maar de twee jaren daarvoor was
de stijging nog forser, namelijk
2.018 over 2015 en zelfs 2.125
mensen gedurende het jaar
2014. Uit de statistieken van het
CBS blijkt dat er jaren waren
met een bevolkingsgroei van
ruim 3.000 en zelfs bijna 4.000
burgers per jaar.

Onderzoek naar
uitgave digitale munt
Om te onderzoeken of het haalbaar is om een digitale gulden
voor Curaçao en Sint Maarten
uit te geven, tekenen het fintechbedrijf Bitt Inc. uit Barbados en
de Centrale Bank van Curaçao
en Sint Maarten (CBCS) in augustus een Memorandum of
Understanding (MoU).
Het MoU is het resultaat van
gesprekken die de partijen met
elkaar hebben gevoerd sinds de
tweede Central Banking Conference van de CBCS in april. ,,Dit
MoU versterkt niet alleen de
band tussen Bitt en de CBCS,
maar het biedt ook een kader
voor dit samenwerkingsverband
waarin de te volgen koers bepaald kan worden”, zo schrijft de
CBCS. Bovendien maakt het
MoU de weg vrij voor een haalbaarheidsonderzoek dat moet
bepalen of het werkbaar is om
een door de Centrale Bank uitgegeven digitale gulden te gebruiken binnen de financiële ecosystemen van beide leden van de
Monetaire Unie.
Leila Matroos-Lasten, waarnemend president van de CBCS,
stelt dat het MoU van bijzonder
belang is voor het behoud van de
externe stabiliteit van de gulden
en het bevorderen van het effectief functioneren van het financiële systeem.

Jacinta tot cel
veroordeeld
Statenlid Jacinta Constancia
(MFK), die ten tijde van het kabinet-Schotte belast was met de
portefeuille van Gezondheid,
Milieu en Natuur (GMN), is in
augustus veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden.
Dit voor haar betrokkenheid
bij de ‘mondkapjeszaak’, waarbij
fraude werd gepleegd bij de bestelling van een flinke lading
mondkapjes. Conform het vonnis mag Constancia de functie
van minister gedurende een periode van vijf jaar niet bekleden.
In de zaak, die officieel de
naam Dubnium heeft gekregen,
is onderzoek gedaan naar de
aankoop van 40.000 mondkapjes door Stichting Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) in
2012. De mondkapjes zijn nooit
afgeleverd. Het gerecht acht bewezen verklaard dat hierbij sprake is geweest van oplichting en
witwassen. De rechter stelt dat
Constancia in de tijd dat zij minister van GMN was, is meegegaan in het plan van haar echtgenoot Anbertus Scoop - die ook is
veroordeeld - om veel geld te verdienen aan de aanschaf van de
mondkapjes. Het gerecht stelt
dat het ook Constancia is geweest die het mondkapjesproject bij BZV heeft geïntroduceerd. Constancia trad na de uitspraak in hoger beroep. De zaak
moet in hoger beroep nog behandeld worden.

Manifestatie Baoase
loopt uit de hand
Op 17 augustus willen zo’n 150
demonstranten, die gehoor gaven aan de oproep van ‘watchdog’ Julius Koko, zich hardmaken voor het toegankelijk houden van de kustlijn. Een hek dat
Baoase aan de kant van de Drielstraat - volgens Jesus-Leito ‘op
eigen erfpachtgrond’ - heeft geplaatst, zou dat volgens hen belemmeren. De actie verloopt in
eerste instantie ordelijk. De actievoerders staan aan de zijkant
van het resort aan de Drielstraat
met spandoeken en worden in
de gaten gehouden door politieagenten. Maar op een gegeven
moment beginnen ze met het
omzagen van de hekken. In totaal zijn twee hekken omver getrapt en weggegooid, waarna de
groep het resort ‘bestormt’.
Daarbij betreden zij ook het restaurant en enkele accommodaties waar gasten verblijven.
Aanvankelijk grijpen de aanwezige agenten niet in. Uiteindelijk komen er speciale eenheden van de politie om alle demonstranten van het terrein te
verwijderen. De regering stuurt
meteen een verklaring uit waarin zij afwijst dat de manifestanten het recht in eigen handen
hebben genomen en dat dit tot
chaos heeft geleid. Ook stelt minister Quincy Girigorie van Justitie een onderzoek in naar het
handelen van de politie op die
bewuste avond.
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Comenencia legt eed af voor koning

Wulfsen & Wulfsen
failliet verklaard
Wulfsen & Wulfsen Curaçao nv
is in staat van faillissement verklaard. Dat is gebeurd bij beschikking van 20 augustus van
het Gerecht in Eerste Aanleg op
Curaçao.
De eind december 1989 opgerichte zaak hield zich onder
meer bezig met de handel in waaronder de import voor eigen
gebruik - en export van kleding,
schoeisel, accessoires en toiletartikelen. Het faillissement is op
eigen verzoek. Door de ‘verslechterde bedrijfseconomische
omstandigheden’ zijn de activiteiten van Wulfsen & Wulfsen
aanhoudend
teruggelopen,
waardoor de nv niet meer in
staat is haar crediteuren te voldoen. Gelet hierop heeft de enige aandeelhouder, Henk Wulfsen Beheer bv, het besluit genomen het faillissement aan te
vragen. In een toelichting stelt
Michael Wulfsen: ,,Onderdeel
van de plannen is het beëindigen van de bestaande activiteiten
van Wulfsen & Wulfsen en daarmee de weg vrij te maken voor
de nieuwe Wulfsen 63, zoals ook
op onze speciale website is te lezen”. Wulfsen & Wulfsen Curaçao in de bestaande vorm wordt
dus geliquideerd.

Rode Kruis tast
in duister
Sinds de overheid in juni 2017
de verantwoordelijkheid voor de
administratieve afhandeling van
alle asielgerelateerde aanvragen
van het Rode Kruis Curaçao
(RKC) heeft overgenomen, tast
de hulpverlenende instantie volledig in het duister wat betreft
haar rol met betrekking tot
vluchtelingen (asielzoekers en
economische migranten) vanuit
buurland Venezuela.
,,Zeker in verband met een
imminent grootschalige migra-

Koning Willem-Alexander heeft in augustus op Paleis Noordeinde Paul Comenencia beëdigd. Comenencia (1960) is benoemd tot staatsraad bij de Afdeling advisering van de Raad van State. Hij is voorgedragen door de regering van Curaçao en lijkt, gelet op zijn ervaring, een logische keus: eerder was hij in Den
Haag van 2004 tot 2009 Gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen en in Rio de Janeiro
consul-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden.
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tie vanuit Venezuela naar Curaçao”, zo schrijft Angelo Ramirez, voorzitter van het RKC, in
augustus in een brief aan premier Eugene Rhuggenaath
(PAR). Het Rode Kruis doet in
dit kader een dringend beroep
op de overheid duidelijkheid te
verschaffen over het formele beleid en de rol die het RKC moet
hebben in geval van een explosieve en grootschalige vlucht
naar Curaçao van vluchtelingen
uit Venezuela, hetzij politieke,
hetzij sociaaleconomische migranten.
Het RKC was tot juni 2017
verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van
alle asielgerelateerde aanvragen.
Met ingang van 15 juni 2017 is
deze verantwoordelijkheid overgenomen door de overheid en
bemoeit het RKC zich hier niet

meer mee. Hierdoor, en omdat
het RKC door de United Nations
High Commission for Refugees
(UNHCR) geen duidelijkheid
hierover heeft verschaft, is het
voor het Rode Kruis Curaçao
sindsdien volkomen onduidelijk
welke rol het speelt binnen de
steeds groeiende vluchtelingenproblematiek uit Venezuela.

Veneto Holiday
Beach failliet
De rechter spreekt in augustus
het faillissement uit van beide
vennootschappen die eigenaar
waren van het Veneto Holiday
Beach Hotel, het casino en restaurant Denny’s. Dit gebeurt op
verzoek van de 184 werknemers
en vakbond Horecaf. Nagelmakers advocaten is aangesteld als
curator en de werknemers die al

Waardig afscheid Paula

drie maanden niet uitbetaald
zijn kunnen met een ontslagbrief aanspraak maken op een
cessantia-uitkering. Dit is een
éénmalige uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan
de werknemer bij ontslag buiten
zijn toedoen.
De rechter stelt dat uit de feiten in het verzoekschrift en uit
de behandeling in de raadkamer
‘summierlijk is gebleken’ dat de
bedrijven meerdere schulden
onbetaald laten. Bovendien tonen ze aan dat ze opgehouden
zijn te betalen.
Navraag in het Handelsregister van Curaçao leert dat Den
Holiday bv (opgericht in 1994)
en Curaçao Real Estate bv (opgericht in 1967) op hun beurt weer
eigendom zijn van SE Curaçao
bv. Als directeurs van dit bedrijf,
dat pas in 2007 werd opgericht,
worden de Amerikanen Alexander Daron Silverman en Andrew
David Silverman genoemd.

Meer zaken
bij het OM

Alejandro ‘Jandie’ Paula, oud-premier van de Nederlandse Antillen en voormalig rector magnificus van
de Universiteit van de Nederlandse Antillen is in augustus begraven. Voor hij naar de kerk van Bottelier
werd gebracht, waar familie, vrienden en kennissen afscheid konden nemen, reed de rouwstoet langs
het Kolegio Alejandro Paula (KAP) dat naar de oud-premier is vernoemd. Paula overleed op 81-jarige
leeftijd. Bij KAP hebben leerlingen een erewacht gemaakt en toen de stoet langsreed bloemen gegooid
en, volgens Curaçaos gebruik, ook water om afscheid te nemen van de geest van de overledene zodat hij
FOTO JEU OLIMPIO
in vrede kan rusten.

Het jaar 2017 liet een lichte stijging zien van de instroom van
het aantal strafzaken bij het
Openbaar Ministerie; van 1.283
in 2016 tot 1.306 in 2017. Dat
meldt het Openbaar Ministerie
(OM) Curaçao in augustus bij de
presentatie van het jaarverslag
2017. Hoofdofficier van Justitie
Heiko de Jong stelt dat ‘het OM
in 2017 écht successen heeft geboekt om samen Curaçao veiliger en rechtvaardiger te maken’.
Het jaar 2017 is afgesloten
met een totaalaantal van 1.188
afdoeningen. Dit aantal is circa
350 zaken minder vergeleken
met 2016. Het aantal zaken dat
is geseponeerd is in 2017 vergeleken met 2016 drastisch verminderd, aldus het OM.

‘Insel een levend lijk’

‘Een levend lijk’ dat door zijn

crediteuren (volgens het bewindvoerdersverslag 164 miljoen gulden van 1.252 ingediende vorderingen), de overheid
en de bewindvoerder overeind
wordt gehouden.
Zo omschrijft een door het
Antilliaans Dagblad geraadpleegde financieel deskundige
in augustus de situatie bij Insel
Air International bv na het bekijken van de balans van de vennootschap per 31 juli 2018. Insel
Air heeft per balansdatum een
negatief eigen vermogen van
132,6 miljoen gulden. Het gestorte aandelenkapitaal bedraagt
61.000 gulden. Daar is (later)
bijna 2,2 miljoen aan kapitaal
bijgestort. De geaccumuleerde
tekorten/verliezen staan in de
Insel-boeken voor 129,6 miljoen, terwijl er een negatief jaarresultaat is verwerkt van 5,2 miljoen. Op de balans ook een bedrag van 41,3 miljoen aan
langlopende verplichtingen aan
PSB Bank en de Curaçaose overheid.
Naast het negatief eigen vermogen van 132,6 miljoen is er
ook sprake van een negatief
werkkapitaal (kortlopende vorderingen minus kortlopende
schulden) van 92,7 miljoen. Er
zijn weinig aantoonbare bezittingen: 2,8 miljoen aan reserveonderdelen en 1,3 miljoen aan
vlucht- en grondmateriaal.

‘Eilanden zitten klem’

De broodnodige private investeringen vergen vaak gelijktijdig
ook investeringen van de overheid in cruciale infrastructuur
en menselijk kapitaal. Curaçao
en Sint Maarten zitten echter al
geruime tijd ‘klem’.
De landen verkeren in een
omgeving van lage economische
groei, terwijl de overheden niet
over de financiële middelen beschikken om deze investeringen
te verrichten. Zo constateert de
directie van de Centrale Bank
voor Curaçao en Sint Maarten
(CBCS) in augustus bij publicatie van het jaarverslag 2017.
,,Bovendien, na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen (in 2010, red.) en de hieraan
gerelateerde schuldsanering, is
ook de ontwikkelingshulp (vanuit Nederland, red.) die in het
verleden werd besteed aan economische en sociale ontwikkeling stopgezet”, aldus waarnemend president Leila MatroosLasten. ,,Om deze reden dient
een groeistrategie voor de toekomst overheidsinvesteringen te
bevatten om de publieke infrastructuur te verbeteren en het
menselijk kapitaal te versterken.”
Deze strategie moet echter
niet worden beschouwd als een
pleidooi om de overheidsschuld
tot een onaanvaardbaar niveau
te laten toenemen, benadrukt de
CBCS-top. ,,Integendeel, het is
een strategie die zich richt op het
transformeren van onze economieën om een structureel hoger
en inclusiever groeipad te realiseren”, stelt de president ad interim.
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SEPTEMBER
Onderzoek Human
Rights Watch
De autoriteiten op Curaçao houden razzia’s op immigranten,
vallen Venezolanen verbaal en
fysiek lastig en houden hen voor
onbepaalde tijd vast in onmenselijke omstandigheden, zonder
toegang tot rechtsbijstand. Dat
stelt Human Rights Watch in
het rapport ‘The Venezuelan
Exodus’, dat begin september
wordt gepubliceerd.
Volgens het rapport heeft de
regering van Curaçao sinds juli
2017 geen enkel verblijfsdocument afgegeven aan Venezolanen, terwijl honderden van hen
asiel hebben aangevraagd. De
mensenrechtenorganisatie stelt
dat Curaçao zelfs Venezolanen
heeft gedeporteerd die volgens
artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens (EVRM) recht hebben op
bescherming.
Op zijn beurt stelt Girigorie
dat de ‘conclusies die in het rapport zijn genoemd simpelweg
nergens op slaan en niet overeenkomen met de werkelijkheid’. ,,Het rapport verbaast mij
enorm, aangezien niemand van
de overheid gehoord werd, terwijl er wel over overheidsacties
wordt gesproken”, aldus Girigorie. ,,In mijn carrière heb ik nog
nooit zoiets meegemaakt. Het
lijkt alsof die organisatie het beginsel van hoor en wederhoor,
een basisbeginsel van goed onderzoek, niet kent of respecteert.” Girigorie trekt dan ook de
conclusie dat Human Rights
Watch nooit de bedoeling heeft
gehad om een deugdelijk rapport op te stellen, maar ‘enkel
een slecht verhaal over Curaçao
op heeft willen stellen om hen
moverende redenen’.

Groei van 0,4 procent
verwacht in 2019
De Centrale Bank CBCS gaat in
2018 voor Curaçao uit van een
naar beneden bijgestelde groei
van -1,6 procent, maar voor vol-

Wetsontwerp homohuwelijk tijdens Curaçao Pride

Fundashon Foko, Curaçao Gay Pro en de Igualdat Kòrsou overhandigen op 27 september, tijdens de
opening van de Curaçao Pride, een ontwerp aan parlementariër Giselle Mc William voor een Landsverordening openstelling huwelijk. De officiële opening van de Curaçao Pride vindt plaats in hartje Willemstad. Deelnemers lopen tijdens de Pride Walk, veelal gehuld in regenboogkleuren, van het Rif Fort naar
het Wilhelminaplein, waar de opening wordt verricht door minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur
en Sport (OWCS) Marilyn Alcalá-Wallé. In haar toespraak stelt zij dat ‘iedereen, ongeacht godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, kleur, geslacht of welke andere grond dan ook, gelijk is en
gelijk behandeld dient te worden’.
FOTO JEU OLIMPIO
gend jaar ziet de CBCS weer iets
meer licht aan het einde van de
tunnel: +0,4 procent stijging van
het bruto binnenlands product
(bbp). Die verwachting spreekt
de Centrale Bank van Curaçao
en Sint Maarten uit aan het
slot van de presentatie die de directrice per e-mail begin september deed in verband met de
publicatie van het jaarverslag
2017. Wat verder opvalt is dat de
CBCS uitgaat van een verdere
toename van het tekort op
de lopende rekening van de
betalingsbalans. Namelijk tot
-1.767,6 miljoen (bijna 1,8 miljard) gulden. Dat is een aanzienlijke toename vergeleken met
de tekorten van -1.080,8 miljoen
over 2016; -1.120,3 miljoen over
2017; en naar verwachting
-1.624,8 miljoen het lopend jaar.
Dit wordt gedekt met een stijging van financiering vanuit
het buitenland (externe financiering). Dit is meestal voldoende,

zoals in 2016 en naar verwachting ook in 2018 en 2019, maar
de externe financiering was in
2017 ontoereikend om het tekort
op de lopende rekening van de
betalingsbalans te dekken. Na
een stijging van 187,5 miljoen in
2016 namen de bruto officiële
reserves van de monetaire unie
(Curaçao en Sint Maarten) daarom met 17,6 miljoen af in 2017.
Voor dit jaar, 2018, rekent de
CBCS weer op een stijging van
de officiële reserves met 29,5
miljoen en voor 2019 zelfs met
50 miljoen. Aldus de presentatie
van de Centrale Bank.

Nieuwe directeur
CTB aangesteld
De Jamaicaanse Paul Pennicook
wordt met ingang van 17 september de nieuwe directeur van
de Curaçao Tourist Board
(CTB). Minister Steven Martina
(MAN) van Economische Ont-

Tallship Cisne Branco maakt rentree

wikkeling bevestigt begin september tegenover deze krant dat
de Raad van Ministers de benoeming goed heeft bevonden.
Pennicook heeft jaren ervaring
op het gebied van toerisme en
zal op Curaçao als voornaamste
taak het verder verhogen van
toerisme als economische pilaar
hebben, zo laat Martina weten.
,,Op dit moment gaat het goed
en hij zal ook voor volgend jaar
de targets moeten overtreffen op
het gebied van airlift, marketing
en het algeheel toeristisch product.”
Pennicook was tot twee keer
toe de directeur van de Jamaica
Tourist Board; van maart 2003
tot juni 2006 en van juli 2014
tot augustus 2017. Hij nam op
18 augustus 2017 afscheid nadat
zijn termijn van drie jaar erop
zat. In oktober 2017 werd Pennicook door de regering van Jamaica geëerd met een onderscheiding voor zijn ‘uitstekende
en toegewijde bijdrage aan de
toeristische sector’. ,,Een sterke
en ervaren toeristische leider,
met meer dan 35 jaar ervaring in
de industrie. Mr. Pennicook
heeft gediend in verschillende
managementfuncties in verschillende sectoren binnen de
hospitalitybranche”, aldus de
regering van Jamaica bij de onderscheiding.

Kura Hulanda
in kritieke fase

Twee maanden nadat het Braziliaanse opleidingsschip Cisne Branco tijdens de Velas Latinoamérica
Curaçao 2018 al op Curaçao was te bewonderen, maakt het op 16 september een rentree in de Curaçaose haven. Het welkome bezoek van het tallship was niet gepland: vanwege de weerscondities in verband
met orkaan Isaac in het Caribisch gebied moest het schip een veilige haven opzoeken. FOTO BEA MOEDT

In september wordt bekend dat
beide hotels van Kura Hulanda
faillissement boven het hoofd
hangt als er niet op zeer korte
termijn door partijen wordt
‘bewogen’. De onderhandelingen lopen stroef en zijn feitelijk
vastgelopen omdat ontwikkelingsbank Korpodeko en de
Stichting Economische Ontwikkeling (SEO) van de overheid
niet instemmen met het tweede,
laatste bod van On Vacation.

Laatstgenoemde Colombiaanse groep was eerder al, in februari 2018, weggelopen. On Vacation, dat over de nodige airlift beschikt en al veel langer ZuidAmerikaanse bezoekers stuurt
naar beide resorts maar ook naar
andere hotels op het eiland,
haakte toen na anderhalf jaar
wachten af. De onderhandelingen met dezelfde groep van ondernemer Carlos Londoño zijn
vanaf medio 2018 toch weer
voortgezet, maar opnieuw lijkt
de overname van de twee hotels
in september niet door te gaan.
Schuldeisers Girobank en Maduro & Curiel’s Bank (MCB)
stemmen in met het tweede biedingsvoorstel, maar Korpodeko
en SEO zijn ook nu niet aan
boord. Beide instellingen zouden hun voorkeur toch hebben
voor het eerste bod, waarbij On
Vacation de koopsom over een
kortere termijn uitgesmeerd afbetaalt. Omdat partijen er maar
niet uitkomen, dreigt in september een situatie dat de stekker uit
Kura Hulanda wordt getrokken.
Dit gebeurt uiteindelijk in december, wanneer de hotels failliet worden verklaard.

Psychologen
onderzocht
De Inspectie Onderwijs heeft
twijfels over de kwaliteit van het
psychologisch onderzoek bij
kinderen op basis waarvan een
zogenoemde ‘verklaring’ moet
worden afgegeven voor doorverwijzing naar het speciaal onderwijs of voor het krijgen van meer
tijd bij examens. En omdat er
geen klachtenregeling is ten
aanzien van psychologen, heeft
de Inspectie Gezondheidszorg
in september de mogelijkheid
gegeven om dit via de website
van de inspectie te kunnen
doen. Tegelijkertijd begint de Inspectie Gezondheidszorg een
onderzoek naar de kwaliteit van
psychologische rapporten.
De Inspectie Onderwijs baseert zich op eerder uitgevoerd
onderzoek waardoor er ‘twijfels
zijn ontstaan over de kwaliteit
van de onderzoeken en de daarop gebaseerde rapporten’, zo
wordt nader uitgelegd
De Inspectie Gezondheidszorg legitimeert het onderzoek
door te verwijzen naar de Landsverordening inspectie voor de
volksgezondheid en de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (Lvo BIG). Uitgelegd wordt: ,,In de Lvo BIG
wordt een psycholoog ook gezien als een medisch beroepsbeoefenaar. Krachtens artikel 31a
van de Lvo BIG dient elke medisch beroepsbeoefenaar voor
zichzelf alleen of tezamen met
zijn of haar beroepsgroep een
klachtenregeling te hebben. Tot
nu toe ontbreekt dat bij de beroepsgroep van psychologen,
verenigd in PsyCur. Om die reden vestigt de inspectie de aandacht op de mogelijkheid voor
het indienen van klachten tegen
psychologen bij de inspectie, net
als dat het geval is voor artsen.”
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SEPTEMBER
Jamaloodin
op Curaçao

Na een lang uitleveringsproces
komt oud-minister George Jamaloodin (MFK) op 11 september aan op Curaçao. Hij wordt
dan door de Venezolaanse autoriteiten overgedragen aan leden
van het Curaçaose Arrestatieteam, die hem naar vliegveld
Hato hebben vergezeld.
Bij zijn aankomst op Curaçao
wordt Jamaloodin direct aangehouden en in verzekering gesteld, waarna hij werd voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Het ondervragingsproces van
Jamaloodin, die als verdachte
geldt in een drietal strafrechtelijke onderzoeken waaronder de
moordzaak van politicus Helmin Wiels, begint dan meteen.
Een dag later wordt de oud-minister van Financiën wegens veiligheidsoverwegingen overgebracht naar de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland op
Bonaire.
De Tribunal Supremo de Justicia Venezuela - het hooggerechtshof van Venezuela - vonniste reeds op 4 augustus 2017
dat uitvoering kon worden gegeven aan de zogeheten passieve
uitlevering van George Ranjit
Mohamed Jamaloodin (50).
Sindsdien wachtte hij in Venezuela tot hij zou worden uitgeleverd aan Curaçao. In de tussentijd heeft Jamaloodin - die van
2010 tot 2012 minister van Financiën was in het kabinetSchotte - op alle manieren en
met verschillende advocaten getracht zijn uitlevering aan te
vechten. Zijn uitlevering is
uiteindelijk mogelijk gemaakt
dankzij een samenwerking met
Interpol, het Openbaar Ministerie in Caracas, het ministerie
van Binnenlandse Zaken van
Venezuela, de Nederlandse ambassade in Caracas en het Korps
Politie Curaçao.

Stijging probleemjeugd

Het aantal risicojongeren is
in 2017 sterk verhoogd en de
leeftijd van de probleemjeugd
wordt steeds lager. Dat wordt bij
het Veiligheidshuis, een onderdeel van de Stichting Ambulante
Justitiële Jeugdzorg Curaçao
(AJJC), geconstateerd.
In de jaren 2015, 2016 en
2017 worden bij het Veiligheidshuis respectievelijk 52, 39 en 56
jongens gemeld en 11, 9 en 21
meisjes. In totaal zijn er 188 risicojongeren en een nagenoeg
even groot aantal aanmeldingen
via justitie. ,,Het is de verwachting dat de komende jaren het
aantal zal blijven stijgen, waardoor de nood en ernst groter zal
worden”, aldus het jaarverslag
van AJJC. Bovendien: ,,Het aantal jongeren in de leeftijdscategorie van 17 jaar is in de periode
2015-2017 gedaald (maar levert
nog wel de meeste probleemjongeren op, red.). Het aantal jongeren in de leeftijd van 12, 13, 14 en
15 jaar is gestegen. Jongeren beneden de 10 jaar worden steeds
zichtbaarder binnen het Veilig-

Grootheden sieren podia bij CNSJF

in een vroeg stadium te ontdekken en zo ernstige gevolgen te
voorkomen, wil Fundashon Prevenshon dikkedarmscreenings
gaan invoeren.
Het tweede nieuwe programma heeft niets met kanker te
maken, maar richt zich op glaucoom, een veelvoorkomende
ziekte op Curaçao. Zestien procent van de bevolking wordt getroffen door de oogziekte die de
zenuwen beschadigt en blindheid veroorzaakt. De preventiestichting wil familieleden gaan
controleren van de patiënten die
al glaucoom hebben.

HPV-vaccin vanaf
nieuw schooljaar

Eind augustus en begin september kunnen bezoekers drie dagen lang gedurende het Curaçao North Sea
Jazz Festival (CNSJF) 2018 volop genieten van artiesten van de hoogste rang; variërend van Grace Jones
tot KC & The Sunshine Band en van de combinatie Sting & Shaggy tot Burt Bacharach. Het festival
wordt op 1 september afgesloten met een spectaculair optreden van popicoon Christina Aguilera, die
met zowel oude hits als nieuwe songs de sterren van de hemel zingt. Andere favorieten zijn de Colombiaanse zanger Carlos Vives en de uitbundige CeeLo Green.
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heidshuis.” AJJC constateert dat
risicojongeren, zonder vroegtijdige interventie snel kunnen afglijden naar het criminele circuit. Van 2015 tot 2017 hebben
31 risicojongeren met harde feiten bewezen dat zij zich kunnen
ontwikkelen tot een potentiële
‘jeugddelinquent’, zo staat in het
jaarverslag. Bij het Veiligheidshuis komen alle ketenpartners
uit de straf-, zorg- en de bestuurlijke keten samen om probleemjongeren te behoeden voor afglijden naar de criminaliteit of
om criminele jongeren weer op
het rechte pad te krijgen. Het
gaat vaak om jongeren met zogenoemde ‘multiproblematiek’
waar een gezamenlijke aanpak
van (justitiële) jeugdinstellingen
en wijkorganisaties voor nodig
is.

staf is de directie geadviseerd
om tijdelijk alle patiënten die
medisch noodzakelijke operaties moesten ondergaan naar het
buitenland uit te zenden en bij
Sehos slechts acute operaties
(categorie 1) uit te voeren. ,,Op
die manier konden we materiaal
besparen terwijl we in gesprek
traden met partners”, zo legt
Casperson uit.
Eind juli heeft de directie de
medische staf middels een
voortgangsrapportage geïnformeerd over de werkzaamheden
die tot op dat moment hadden
plaatsgevonden. Gebaseerd op
dat rapport is de directie aanbevolen door te gaan met operaties
van de categorie 2 en 3.

Inhaalslag electieve
operaties

Corendon mikt op 800 kamers
op de locatie waar in september
nog Veneto Holiday Beach Hotel staat en het bijbehorende nog
onbebouwde terrein ten oosten
van het hotel.
Dat zegt Corendon-eigenaar
Atilay Uslu in september in gesprek met het Antilliaans Dagblad. Corendon gaat in twee fasen ‘een vijfsterren all-inclusive
ultra resort’ realiseren. De eerste
fase behelst de renovatie van het
bestaande, sterk verouderde
complex plus de uitbreiding van
de huidige 210/220 kamers tot
350. Dit gebeurt op het bestaande terrein waar in 1968 het toenmalige Holiday Inn werd gebouwd. De vernieuwbouw moet
volgens planning half december
2019 operationeel zijn.
In fase twee wordt het ernaast
gelegen erfpachtterrein van bijna 38.000 vierkante meter ontwikkeld met daarop nog eens
450 kamers. Dit moet, als het
aan Uslu ligt, al een jaar later
worden opgeleverd; eind 2020
dus. Alles bij elkaar 800 kamers,
waarmee het nieuwe Corendon-

Bij het Sint Elisabeth Hospitaal
(Sehos) wordt een inhaalslag gemaakt om het aantal achterstallige electieve operaties uit te voeren. Dat geeft algemeen directeur Anthon Casperson in september tijdens een persconferentie te kennen. Het gaat om
507 patiënten, verdeeld over verschillende snijdende vakgroepen die in het ziekenhuis opereren. Op 27 juni dit jaar informeerde het medisch stafbestuur
de directie van Sehos dat er grote
bezorgdheid heerst in het ziekenhuis wegens het tekort aan
materiaal, apparatuur en mankracht. Vervolgens kreeg de directie op 28 juli een brief van de
medische staf waarin de directie
wordt geïnformeerd dat de situatie binnen het ziekenhuis niet
veilig is. ,,Een ziekenhuis moet
op de eerste plaats goede zorg
kunnen leveren, veilig zijn en
toegankelijk voor iedereen”, aldus Casperson.
In de brief van de medische

Corendon:
800 kamers

resort verreweg het grootste hotel van Curaçao wordt. Totale investering: ruim 80 miljoen dollar voor de aankoop van zes percelen, inclusief het erfpachtperceel, met daarop bebouwing
voor 12,2 miljoen dollar (de inzetprijs exclusief kosten) meegerekend.

Fundashon Prevenshon
breidt programma uit
Fundashon Prevenshon is in
september bezig met het opzetten van twee nieuwe programma’s. De preventiestichting wil
in de toekomst naast de huidige
programma’s ook screenings
gaan uitvoeren naar darmkanker en de oogziekte glaucoom.
Dat vertelt directeur Louise Elstak. Het betreft in beide gevallen programma’s voor zowel
mannen als vrouwen. Volgens
Elstak is darmkanker de meest
voorkomende kankersoort op
Curaçao en zorgt dat voor onnodig veel sterfgevallen. Om dit al

Vanaf het schooljaar 2019-2020
wordt een vaccinatieprogramma
tegen het humaan papillomavirus (HPV) geïnitieerd voor meisjes die de leeftijd van dertien jaar
hebben bereikt. Dat maakt het
ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur in september bekend. Na onderhandelingen met
de Paho over de prijs per vaccin,
is nu een akkoord bereikt en kan
het vaccin in het nieuwe schooljaar worden geïntroduceerd.
De vaccinatie wordt ‘eilandbreed’ aangeboden, wordt ten
zeerste aangeraden, maar mag
worden geweigerd. Verschillende artsen, gespecialiseerd op het
gebied van het HPV-virus, hebben een beroep op de regering
gedaan om zo snel mogelijk met
een nationaal vaccinatieprogramma te komen.
HPV veroorzaakt baarmoederhalskanker. Infectie met het
virus wordt opgelopen door seksueel contact. Het virus kan tevens genitale tumoren of wratten veroorzaken, maar ook in de
mond, de keel en aan de tong.
Tot nu toe kon er via de Paptest,
een uitstrijkje van de baarmoederhals, worden geconstateerd
of iemand met het virus besmet
was, of dat zich mogelijk al ‘onrustige cellen manifesteerden in
de baarmoederhals’. Dat kan
nog steeds, maar inmiddels is er
ook een serum ontwikkeld dat
preventief werkt tegen HPV.

Tien jaar CliniClowns Curaçao

Stichting CliniClowns Curaçao viert op 22 september haar 10-jarig
bestaan met een feest op het Brionplein voor iedereen die CliniClowns een warm hart toedraagt. Het is een feestelijke ochtend,
met een springkussen en spelletjes, vrolijke muziek, toespraken
van bestuursleden, twee jubilarissen en de CliniClowns die ‘héél
Kòrsou’ bedanken. Als klap op de vuurpijl krijgen alle aanwezigen
een rode clownsneus. Afsluitend wordt de levensgrote bolo aangesneden.
FOTO CLINICLOWNS
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Kritieke situatie KTK
In oktober wordt goed duidelijk
hoe zwaar Kompania di Tou
Kòrsou (KTK) het heeft. In het
afgelopen jaar heeft het sleepbedrijf te maken gehad met een
aanzienlijke daling van inkomsten en hoewel de hoop dan nog
steeds is gevestigd op een early
step in bij de Isla-raffinaderij,
wordt in oktober toch aan de bel
getrokken. Het bedrijf kabbelt
voort op reserves en die zijn nog
maar genoeg tot het einde van
2018.
Sinds het oprichten van KTK
was het bestaansrecht van het
bedrijf voor een groot deel afhankelijk van de tankers die bij
Bullenbaai en de Isla aanmeerden. Sinds de economische crisis in Venezuela is het aantal
tankers dat deze kant opkomt
echter steeds minder geworden
en is het in oktober zelfs bijna
nihil. In de maanden juni, juli
en augustus zijn respectievelijk
3, 3 en 3 schepen bij de Isla aangekomen ten opzichte van 31, 33
en 22 in dezelfde periode vorig
jaar. Bij Bullenbaai is het verschil nóg drastischer met in juni
1 schip en in de daaropvolgende
twee maanden zelfs helemaal
geen schepen. In dezelfde periode vorig jaar meerden bij Bullenbaai respectievelijk 27, 15 en 12
schepen aan. Om een duidelijker beeld te scheppen van de
ernst van de situatie: ,,Als mei
tot en met augustus 2018 als referentiekader wordt genomen
en je dit vergelijkt met dezelfde
periode een jaar eerder, is er
sprake van 84 procent minder
inkomsten.”

Ben Whiteman
partijleider PS
Voormalig minister van Gezondheid, Milieu en Natuur
(GMN) en ex-premier van Curaçao Ben Whiteman is in oktober
door de 62 aanwezige leden van
de partij Pueblo Soberano (PS)
unaniem gekozen tot nieuwe
partijleider. Er stond een verkie-

Curaçao schudt op grondvesten

Op 25 oktober was het een groot feest op de parkeerplaats van Mambo Beach Boulevard. House, latin,
hiphop en dance, het kwam allemaal voorbij tijdens het evenement The Flying Dutch. Gebracht door
grote namen uit Nederland als Lucas & Steve, Sevn Alias, Sunnery James & Ryan Marciano, de Arubaanse Jeon en natuurlijk Armin van Buuren, die zijn debuut maakte op Curaçao. Het aanwezige publiek
telde ruim 4.000 feestgangers. Na een lange set van Van Buuren was het de beurt aan de bekende Curaçaose dj Menasa om te zorgen voor een knallende afsluiter.
FOTO RAMSAY SOEMANTA
zing gepland voor 4 november
maar toen bleek dat Whiteman
de enige was die zich beschikbaar stelde voor het voorzitterschap, waren het de leden die
voorstelden dan ook maar geen
verkiezing af te wachten en
Whiteman direct tot partijleider
te benoemen.
,,Curaçao staat voor omvangrijke uitdagingen, er zijn ernstige problemen in alle uithoeken
van de samenleving, er zijn grote verschillen en tegenstellingen. Ik zal er alles aan doen om
de eenheid terug en alle neuzen
in dezelfde richting te krijgen”,
waren zijn eerste woorden na
het besluit hem tot partijleider
aan te stellen. ,,De economie ligt
op de intensive care”, zo sprak
de voormalige arts, ,,elke dag
verliezen mensen hun baan,
maar ook hun vertrouwen, vooral in de politiek. Dit vertrouwen
moet weer terugkomen. Ik denk

niet dat de huidige situatie op
magische wijze kan veranderen,
maar we moeten wel hoop hebben op verbetering. Dat is er nu
niet. Aan de ene kant is er werkloosheid en van de andere kant
lopen er mensen rond met astronomische salarissen.”

Mensenrechten
Corallo geschonden
Het acht maanden vasthouden
van casinomagnaat Francesco
Corallo in een kleine politiecel
op Sint Maarten is een schending van zijn mensenrechten.
Daarom moet de Nederlandse
Staat hem 5.000 euro aan schadevergoeding betalen. Dat heeft
het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens in oktober
bepaald. Andere klachten van
Corallo werden afgewezen. Het
Hof wijst bij de beoordeling van
de klacht op artikel 3 van de

Kareda di Garoshi bij Berg Altena

Staatsregeling van Sint Maarten,
waarin marteling en onmenselijke behandeling wordt verboden. Nederland, dat internationaal verantwoordelijk is voor de
mensenrechten in alle delen van
het Koninkrijk, moet ook de proceskosten van 5.500 euro betalen. Corallo had 10.000 euro
schadevergoeding geëist en bijna 9.500 euro aan kosten. Corallo zat van 13 december 2016 tot
16 augustus 2017 in een politiecel van 16 vierkante meter in afwachting van zijn uitlevering
aan Italië. Dat laatste gebeurde
op 16 augustus. Overplaatsing
naar de Point Blanche-gevangenis werd om veiligheidsredenen
afgewezen door het Openbaar
Ministerie en vervolgens ook
door het Gemeenschappelijk
Hof van Justitie. Tegen overplaatsing naar Curaçao ging Corallo zelf met succes in beroep.
De eerste 114 dagen zat Corallo
met vijf tot zes personen in een
cel, terwijl de Europese ‘antimartelingcommissie’ CPT een
minimumleefruimte van 4 vierkante meter per persoon aanbeveelt. CPT stelt ook dat vasthouding in de politiecel van Sint
Maarten, die in 2015 als ongeschikt voor detentie werd gekwalificeerd, niet langer dan drie dagen zou moeten duren en in uitzonderlijke
omstandigheden
maximaal tien dagen. Het Mensenrechtenhof vindt de klacht
hierover daarom gegrond.

‘Klap in gezicht KPC’

Voor het eerst sinds een lange tijd vond in oktober weer een editie van Kareda di Garoshi plaats. Zelfgemaakte zeepkisten raceten een tegen een van Berg Altena naar beneden tot aan het Julianaplein. Daarbij
namen ook minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina en Aqualectra-directeur Darick
Jonis het tegen elkaar op. Voor Martina was het een nostalgisch gebeuren. ,,In mijn jeugd heb ik ook
vaak karretjes gemaakt en erin geracet”, zo vertelt hij. ,,Het een en ander is vandaag de dag behoorlijk
uitgegroeid; de karretjes zijn aerodynamisch en best wel inventief geconstrueerd.”
FOTO JEU OLIMPIO

,,Het is belangrijk dat we ons
realiseren dat we in de strijd tegen criminaliteit ook klappen terug moeten verwachten. Deze
klap doet echter enorm veel pijn,
omdat hiermee de veiligheid van
de politieagent wordt blootgesteld.” Dat is in oktober de reactie van minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie op de inbraak nadat bij het politiebureau
te Rio Canario een grote hoe-

veelheid in beslag genomen cocaïne - vermoedelijk 600 kilo buit is gemaakt. Onbekenden
wisten binnen te komen door
twee grote metalen deuren te
forceren. ,,Een verwerpelijke actie”, aldus de bewindsman.
Onder leiding van een officier
van justitie van het Openbaar
Ministerie, bijgestaan door de
Landsrecherche Curaçao en het
Korps Politie Curaçao, is een onderzoek begonnen.
Het oplossen van deze zaak
en de veiligheid van leden van
het politiekorps is op dit moment prioriteit nummer één geworden, zo laat Girigorie weten.
,,Alleen zo kan een duidelijk signaal worden afgegeven aan de
criminelen.” En: ,,De toewijding
en motivatie van het korps kennende, ben ik ervan overtuigd
dat het de criminaliteit een harde klap terug zal geven. Dit soort
betreurenswaardige incidenten
testen het karakter en de toewijding van onze agenten. We kunnen bij de pakken neer gaan zitten of ervoor kiezen dit ons sterker te laten maken en door te
gaan - krachtiger dan ooit - in de
strijd tegen criminaliteit.”

Koude kermis
voor pastor
De zelfverklaarde apostel Orlando Balentina (54) wordt in oktober in hoger beroep veroordeeld
tot een gevangenisstraf van 14
jaar voor een reeks zedendelicten gepleegd met (minderjarige)
vrouwelijke leden van zijn kerkgemeenschap Rains of Blessings in Groot Kwartier. Ook is
de man door het Hof voor de
duur van 19 jaar ontzet uit het
beroep van kerkleider.
Door het Gerecht in Eerste
Aanleg werd Balentina in 2017
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar, alsook de ontzetting uit het beroep van kerkleider voor een periode van 14 jaar.
Zowel Balentina - die vond dat
de straf te hoog was - als het
Openbaar Ministerie - dat de
straf te laag vond - heeft hoger
beroep aangetekend. In oktober
komt de zelfverklaarde apostel,
die had gehoopt dat hij in hoger
beroep door het Hof zou worden
vrijgesproken, van een koude
kermis thuis.
Net als het gerecht acht het
Hof bewezen dat Balentina zich
schuldig heeft gemaakt aan het
seksueel misbruik van drie tienermeisjes en vier jongvolwassen vrouwen, die allemaal lid
waren van de geloofsgemeenschap die jaren geleden door Balentina is opgericht. In deze kerk
fungeerde hij tot aan zijn aanhouding fulltime als organisatorisch en geestelijk leider. Eerder
noemde officier van justitie Ludmilla Vicento, die in eerste aanleg belast was met het onderzoek ter terechtzitting, dit de
grootste misbruikzaak die Curaçao ooit heeft gekend.
De verdachte heeft vervolgens
cassatie aangetekend. De Hoge
Raad doet hierover in 2019 uitspraak.
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Premier bezoekt Stichting DOG

Laatste obligatie
Antillen afgelost
De laatste obligatielening van de
voormalige Nederlandse Antillen die op ontmantelingsdatum
10-10-’10 door Nederland was
overgenomen in het kader van
de schuldverlichting, is afgelost.
En zo is ook een einde gekomen
aan de daarmee gepaard gaande
instroom van deviezen.
,,Nederland lost alleen nog
een overgenomen annuïteitenlening af die in handen is van het
Algemeen Pensioenfonds van
Curaçao (APC) en het Algemeen
Pensioenfonds Sint Maarten
(APS). In 2030 zal deze lening
zijn afgelost.” Dit meldt de Centrale Bank van Curaçao en Sint
Maarten (CBCS) in oktober in
verband met de publicatie van
de verkorte balans per eind augustus. Het Antilliaans Dagblad
heeft deze balans en bijbehorende uitleg bestudeerd.
De houders van deze schuldtitels, lokale particuliere en institutionele beleggers hadden de
afgelopen jaren slechts een deel
van de ontvangen rente en aflossingen in het buitenland belegd
in verband met de zeer lage internationale rente en het onzekere beursklimaat. ,,Dit verklaart ook de overliquiditeit van
het lokale bankwezen”, aldus de
toelichting van de CBCS verder.

Taxfree winkelen
een feit
De Tijdelijke ministeriële regeling taxfree winkelen, op 24 september ondertekend door minister Kenneth Gijsbertha (MAN)
van Financiën en op 3 oktober
uitgegeven door premier Rhuggenaath (PAR), is een feit.
Deze regeling beoogt het bestedingsniveau van cruisetoeristen op Curaçao te verhogen en
de bedrijvigheid, met name in
Punda en Otrobanda, te stimuleren. De combinatie van de ver-

een hogere efficiëntie in de
ziekenhuiszorg. Deze zouden
structureel 60 miljoen gulden
hoger zijn dan de huidige situatie. Er zijn maatregelen getroffen om de heffing, inning en invordering van belastingen te verbeteren, maar het Cft vindt wel
dat hier nog verdere stappen
voor nodig zijn. ,,Zeker nu is het
meer dan noodzakelijk dat iedere burger van Curaçao zijn
rechtvaardig deel aan belastingen betaalt”, zo is benadrukt.

Noodbrief van
schoolbestuur VPCO
Premier Rhuggenaath brengt op Dierendag een bezoek aan stichting DOG op Bándabou. Op initiatief
van Djoeke Gilliam staat hier de eerste Dog Sanctuary op Curaçao. ,,Op initiatief van 1 persoon met een
droom, een hoop vrijwilligers, crowdfunding en sponsoring, staat hier een heel mooi voorbeeld van wat
we kunnen bereiken door samen te werken, huntu! Het is te waarderen, het mooie werk dat onze burgers hier doen om zo een bijdrage te leveren aan het dierenwelzijn op Curaçao. Wij zijn ons ervan bewust dat een sanctuary niet dé oplossing is om het aantal in de steek gelaten honden te verminderen.
We moeten meer voorkomen dan genezen,” aldus Rhuggenaath.
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wachte verhoging van het bestedingspatroon per cruisetoerist
en de groei in het aantal cruisetoeristen dat Curaçao jaarlijks
aandoet zal leiden tot een additionele jaarlijkse bijdrage aan de
Curaçaose economie van 36,5
miljoen dollar. De regeling geeft
vrijstelling van omzetbelasting
(ob) bij verkoop aan afnemers
die niet in het heffingsgebied,
Curaçao dus, wonen of gevestigd zijn. ,,Om van deze vrijstelling gebruik te kunnen maken,
dient de ondernemer die de vrijstelling claimt te kunnen aantonen dat de verkochte goederen
daadwerkelijk het heffingsgebied verlaten”, aldus de toelichting op de ministeriële regeling.
De nieuwe regeling biedt de
mogelijkheid om onder een aantal specifieke voorwaarden, ingeval van verkoop aan cruisetoeristen, de verkoop vrij van ob te
kunnen doen. ,,Daarbij wordt
uitgegaan van de verkoop van
belastingvrije producten door
aangewezen ondernemers.”

Spectaculaire redding

‘Nederland
moet helpen’
De Curaçaose regering heeft Nederland officieel om steun gevraagd met betrekking tot de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek. Dat verklaart premier
Rhuggenaath in oktober in de
Staten. ,,Kunnen we mensen
naar Venezuela terugsturen terwijl we weten hoe deplorabel
hun situatie daar is? In het kader
van de Rechten van de Mens
moeten we naar Nederland kijken. We moeten de mensen een
acceptabele humanitaire behandeling geven. We bedelen niet
om geld en we vragen ook geen
gunst. Maar we moeten wel samenwerken”, aldus Rhuggenaath. De premier stelt dat we
ons dienen te houden aan internationale verdragen waar Nederland ook namens Curaçao voor
heeft getekend. Bovendien moet
Nederland ook het eigen imago
hooghouden. ,,We doen een beroep op artikel 36 en 38 van het
Statuut. Ik stel voor om een
taskforce samen te stellen samen met Nederland die beleid
gaat formuleren, waar ook sancties en andere diplomatieke
maatregelen onderdeel van vormen. En om William L. Swing
aan te halen: ‘Migratie is een
proces en geen probleem. Het
vindt overal plaats.’ We moeten
onze kracht en capaciteit in het
Koninkrijk laten zien en dit probleem humanitair aanpakken.”
In het kader van de vluchtelingenproblematiek vanuit Venezuela wordt ook in samenwerking met andere landen in de regio een aanpak ontwikkeld om
hiermee om te kunnen gaan.

Per dag 15
uitschrijvingen
De groene zeeschildpad op Klein Curaçao, die bekendstaat als ‘Angry Bird’ is in oktober op bijzondere wijze gered van een wisse dood.
Crewleden van onder andere Mermaid Boattrips meldden aan Sea
Turtle Conservation (STC) dat er een zeeschildpad was gespot met
een grote vishaak in een flipper. Een team van de stichting met de
Mermaid en de Miss Ann voer mee naar Klein Curaçao om het dier
FOTO MICHELLE PORS-DA COSTA GOMEZ
te bevrijden van de vishaak.

Gemiddeld schrijven zich elke
dag zo’n 15 personen uit het
Bevolkingsregister van Curaçao
uit. De eilandbevolking is in de
eerste acht maanden van dit jaar
met 0,8 procent gedaald.
Curaçao telde per 1 september
158.571 bij Kranshi ingeschreven

burgers. Er is sprake van een daling gedurende de laatste 21
maanden met 1.767 personen.
Dit is, aldus de toelichting die
in oktober werd gegeven, vanuit
historisch perspectief bezien
‘niet uitzonderlijk’ hoog. Zeker
niet als dit wordt afgezet tegen
hetzelfde aantal van 21 maanden in eerdere periodes vanaf
begin 1987 (-3.954), begin 1998
(-8.827) en begin 2000 (-8.467).
Feit is dat Curaçao voor het
eerst sinds vijftien jaar een bevolkingskrimp ziet. In 2017 waren dat 349 personen en in 2018
tot en met september zelfs 1.441.
Nadere analyse laat zien dat het
geboorte- en sterftesaldo nauwelijks van invloed is, maar dat het
gaat om het verschil tussen emigratie (vertrek) en immigratie
(komst). En uiteindelijk wordt
de richting waarin de balans uitslaat vooral bepaald door de Yu
di Kòrsou zelf, die meer emigreren (het eiland verlaten) en minder immigreren (zich vestigen
op Curaçao). De immigratie van
‘Europese Nederlanders’ naar
Curaçao stijgt juist. Het aantal
‘buitenlanders’ is vrij constant.

Cft: Geen aanwijzing

De Rijksministerraad (RMR)
krijgt in oktober geen advies tot
het geven van een aanwijzing
aan Curaçao. Er wordt dan een
hele reeks aanvullende afspraken gemaakt met de regeringRhuggenaath, waaronder ‘een
belastingherziening waarmee
het verouderde systeem van Curaçao op de schop gaat’. ,,Dat is
heel hard noodzakelijk”, aldus
Cft-voorzitter Raymond Gradus.
Met minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën is
afgesproken dat in februari, als
het Cft terugkomt, intensief over
de resultaten gesproken zal worden. Onderdeel van de additionele afspraken is ook het nieuwe
ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO). Het Cft wil snelle
oplevering van de businesscase
‘en zal dit met argusogen bekijken’. Ook is afgesproken dat de
hogere exploitatiekosten HNO
gecompenseerd worden door

De Vereniging voor Protestants
Christelijk Onderwijs (VPCO)
vraagt aandacht voor de penibele
situatie waarin het onderwijs op
Curaçao verkeert. In oktober
overhandigt een delegatie van
VPCO, samen met directieleden
en docenten van de scholen, een
noodbrief aan premier Rhuggenaath (PAR). Terwijl de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) in een rapport van
2011 al concludeert dat de vergoeding voor materiële kosten
binnen het Vergoeding en Verantwoordings (V&V)-stelsel niet
voldoende aansluit op de jaarlijkse kosten van de schoolbesturen, blijven concrete maatregelen van de overheid uit, aldus
VPCO-directeur Maghalie van
der Bunt-George in een uitgebreide toelichting. Zij noemt het
‘stuitend dat er niet wordt geïnvesteerd in het onderwijs’, dat
daardoor ‘onvoldoende is meegegroeid met de veranderingen
op ons eiland en in de wereld’.
,,De lokalen zijn warm, er is
sprake van ernstig achterstallig
onderhoud, de meubels voor het
onderwijspersoneel zijn armoedig, methodes zijn verouderd en
er is groot gebrek aan materialen
en middelen. Dat is de realiteit
van ons onderwijs.”

Eilanden vrij van zika

Op Aruba, Bonaire en Curaçao
lopen bewoners en bezoekers
nog maar heel weinig risico om
met het zikavirus besmet te raken. Op de eilanden zijn sinds
meer dan een jaar geen nieuwe
gevallen gemeld. De zika-epidemie bereikte op Curaçao in 2016
een hoogtepunt. Het virus
wordt, net als dengue en chikungunya, overgebracht door de
Aziatische tijgermug (Aedes aegypti), maar veroorzaakt slechts
milde griepsymptomen, zoals
koorts, hoofdpijn, huiduitslag
en pijnlijke botten. Dat de uitbraak inmiddels is uitgedoofd,
klopt met eerdere voorspellingen van Izzy Gerstenbluth, epidemioloog bij de dienst Geneeskundige en Gezondheidszaken
(G&Gz). Op een bepaald moment is een meerderheid van de
bevolking immuun en kan het
virus zich voorlopig niet verder
verspreiden.
De World Health Organization bericht in oktober op de
website dat het classificatieschema voor landen waar zika voorkomt nu niet langer actief is.
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NOVEMBER
Mooi feestje voor Curaçao

Klap voor OM
De straffen tegen de verdachten
van de drievoudige moord op
het parkeerterrein van Campo
Alegre in 2016 zijn begin november aanzienlijk lager uitgevallen dan was geëist door het
Openbaar Ministerie. De rechter
sprak drie verdachten volledig
vrij en de enige celstraf die werd
uitgedeeld is in de praktijk al uitgezeten.
Het Openbaar Ministerie had
tegen verdachten R. ‘Bomba’ C.
(1987) en J. ‘Kuchi’ G. (1987) levenslange celstraffen geëist, omdat zij als schutters werden gezien en tegen L. ‘Pushi’ G.
(1983) en G. ‘Black’ G. (1989)
respectievelijk tien en veertien
jaar cel wegens het medeplegen
van de moord op Richenelo L.R.
Emerenciana (1994), Irvin M.
Rosa (1981) en Cristen Y. Leonard (1995). Maar wegens een
gebrek aan wettig en overtuigend bewijs voor de moord werd
alleen Black veroordeeld tot
slechts achttien maanden cel
voor het wel bewezen illegale
wapenbezit. Een straf die hij in
voorarrest al ruim heeft uitgezeten. Het komt er onder de streep
dus op neer dat alle verdachten
nu weer vrij man zijn. Het
Openbaar Ministerie laat het
hier niet bij zitten en verklaart
tegen alle vier de vonnissen in
hoger beroep te gaan.

Vlees uit Colombia
in de ban
Tot nader order wordt de import
van vlees uit Colombia in november verboden. Dit wegens
twee uitbraken van mond-enklauwzeer in het land. Tevens
wordt het passagiers die van Colombia naar Curaçao reizen verboden om vleesproducten mee
te nemen. De twee meest recente uitbraken van ‘fiebre aftosa’,

De Nations League-wedstrijd tussen Curaçao en Guadeloupe is op 19 november in een zege voor Curaçao geëindigd met een eindstand van 6-0. Guadeloupe was vooral in de eerste helft geen gemakkelijke
tegenstander, speelde agressief op de bal en leek Curaçao te willen imponeren. Curaçao reageerde daarop zenuwachtig. Het was Elson ‘Sontje’ Hooi (nummer 18) die een mooie voorzet gaf aan Gevaro Nepomuceno, die de eerste goal op zijn naam mocht schrijven. Na de rust volgden er nog vijf. Het stadion
was niet uitverkocht maar er heerste een goede ‘ambiente’ met in de rust en na afloop diverse brassbands.
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oftewel mond-en-klauwzeer, in
Colombia vonden plaats op 29
september en 10 oktober van dit
jaar. Hierdoor heeft het land de
FA-vrije status verloren en zijn
wederom door betrokken instanties op Curaçao op last van
de afdeling Veterinaire Zaken
van het ministerie van GMN
voorzorgsmaatregelen getroffen. Een van die maatregelen is
dus dat voorlopig vlees uit Colombia niet op Curaçao wordt
toegelaten.
Colombia werd in 2017 ook al
gedurende zes maanden geteisterd door mond-en-klauwzeer;
de zeer besmettelijke virusziekte
bij evenhoevigen zoals rundvee

Premiers onder elkaar

Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) van Curaçao heeft in november
een bezoek gebracht aan minister-president Mark Rutte (VVD) van
Nederland in ‘het Torentje’ in Den Haag, volgens een verklaring van
Rhuggenaath om bij te praten over de ontwikkelingen op Curaçao en
de plannen van de regering om integrale en duurzame groei te bevorderen. Natuurlijk is er ook over de ‘Bon Biní for Business’-bijeenkomst in januari 2019 gesproken. Rutte gaf aan er zeer naar uit te
kijken om deel te nemen aan de business-summit en om Curaçao
FOTO PACO NUÑEZ
weer te bezoeken. ,,Tot snel weer in Curaçao!”

en varkens, schapen, herten en
geiten dwong de Colombiaanse
regering tot het stopzetten van
de export van dieren en dierproducten. Curaçao kondigde toen
ook al een importverbod af,
evenals de hygiënische inspectie
van alle toeristen uit Colombia
bij aankomst op luchthaven Hato.

Isla dicht: -2,5% bbp
Als de Isla/PdVSA-raffinaderij
nu de poorten zou sluiten en
zou worden stilgelegd vertoont
de Curaçaose economie, het bruto binnenlands product (bbp),
volgend jaar niet de verwachte
+0,4 procent groei, maar een 2,5 procent krimp. Dit stelt waarnemend-president Leila Matroos-Lasten in november in een
speech voor de Rotary Club Curaçao.
Om de invloed van de handelsrelatie met Venezuela op het
bbp van Curaçao te bepalen,
heeft de Centrale Bank twee scenario’s in kaart gebracht: een
waarin alle handelstransacties
zouden wegvallen en een waarin
alle transacties die alleen op de
door de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA gerunde
Isla betrekking hebben zouden
ophouden.
Dit veroorzaakt een sneeuwbaleffect op alles: daling van de
private consumptie, verminderde activiteiten in de andere sectoren, afname van de particuliere investeringen, krimp van de
overheidsbestedingen doordat
er minder belastingeninkomsten zullen zijn. Hogere inflatie
en grotere werkloosheid.
Aldus Matroos-Lasten. Toch
is de gecalculeerde economische
krimp bij sluiting van Isla
‘slechts’ 2,5 afgezet tegen een geprojecteerde groei van 0,4 procent - met een gezamenlijk verschil van -2,9 procent.

Weer hogere score
CNSJF
Het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) maakte dit jaar een
comeback, nadat het in 2017 was
geannuleerd, en opnieuw met
tot de verbeelding sprekende
scores en resultaten.
Dat blijkt uit een wetenschappelijke evaluatie van het event
door The Dick Pope Sr. Institute
for Tourism Studies van het Rosen College of Hospitality Management aan de University of
Central Florida (UCF). Het festival was dit jaar tijdens het Amerikaanse Labor Day Weekend,
van 30 augustus tot en met 1
september.
De totale directe bestedingen
van CNSJF 2018 worden gecalculeerd op 8.065.158 dollar, melden onderzoekers Manuel Rivera en Robertico Croes. Terwijl de
economische bijdrage van het
festival aan de economie van het
eiland 12.773.958 dollar bedraagt.
,,De totale bijdrage van het
festival aan de economie vertegenwoordigt anderhalve dag van
de bbp-output (bruto binnenlands product) van Curaçao”, aldus het onderzoeksrapport van
de University of Central Florida.
,,Als het festival niet had plaatsgevonden, zou het eiland naar
schatting zo’n 8,1 miljoen dollar
zijn misgelopen.” Dat is 14,5
miljoen gulden.

IMF-missie uit zorgen

Het IMF gaat uit van grotere
krimp van de economie van Curaçao dan de Centrale Bank
CBCS tot nu toe projecteerde: -2
procent volgens het IMF in
plaats van de -1,6 procent waar
de CBCS tot voor kort van uitging.
Dat staat in het verslag dat in
november werd gepubliceerd.

Het feit dat de raffinageactiviteiten vrijwel stil zijn komen te vallen is van grotere (negatieve) invloed dan de opleving van het
Curaçaose toerisme, zo verklaart
het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) de jongste prognose.
Het IMF ziet in de voortdurende crisis in Venezuela het belangrijkste risico (‘main risk’)
voor de Curaçaose economie,
vergelijkbaar met wat orkanen
zijn voor Sint Maarten. Daar
staat tegenover, aldus het IMF,
dat het snel vinden van een strategische partner voor de Isla-raffinaderij de groei en investeringen op Curaçao een flinke boost
kan geven. Het IMF-verslag
spreekt van ‘significante onzekerheden’ die een nadelige impact hebben op de economie.
,,De uitdagende toekomst maakt
de noodzaak van structurele hervormingen gericht op het zekerstellen van de houdbaarheid van
de overheidsfinanciën, het verbeteren van het concurrentievermogen, het verstevigen van het
investeerdersvertrouwen en het
ontwikkelen van capaciteit meer
tijd-kritisch.”

Directeur RdK
op zijspoor
Terwijl de onderhandelingen
voor het vinden van een partner
voor een ‘early step in’ bij de
Isla-raffinaderij en een strategische partner voor de lange termijn nog volop gaande zijn, is
de directeur van overheidsbedrijf Refineria di Kòrsou (RdK)
Roderick van Kwartel in november met verplichte vakantie gestuurd.
De verplichte vakantie houdt
verband met een poging tot omkoping. In dit kader is niet alleen
Van Kwartel, maar zijn ook twee
andere medewerkers bij RdK, al
dan niet tijdelijk, op een zijspoor
gezet. Premier Eugene Rhuggenaath doet bij het Openbaar Ministerie ook aangifte, waarna onderzoek wordt ingesteld. Het is
vooralsnog onbekend of Van
Kwartel en de andere twee medewerkers strafrechtelijk worden vervolgd.
Van Kwartel werd begin januari van dit jaar benoemd tot
tweede directeur van RdK. Hij
ging in deze functie aan de slag
lopende een onderzoek naar
toenmalig directeur José van
den Wall-Arnemann (voorgedragen door toenmalig premier Ivar
Asjes namens Pueblo Soberano), die toen ook met verplichte
vakantie werd gestuurd en later
ontslagen. Na het ontslag van
Van den Wall-Arnemann, was
Van Kwartel - die door het kabinet-Rhuggenaath was voorgedragen voor benoeming - primair belast met het zorgdragen
voor de continuïteit van de raffinaderij, waarvan het leasecontract met Refineria Isa/PdVSA
per 31 december 2019 eindigt.
Na de schorsing van Van Kwartel wordt Marcelino ‘Chonky’ de
Lannoy aangesteld als interimdirecteur.
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Huurman geschorst
Jan Huurman wordt in november door minister Suzy CameliaRömer (PIN) van Gezondheid,
Milieu en Natuur (GMN) ontheven van zijn taken, werkzaamheden en wettelijke bevoegdheden
als inspecteur-generaal van de
Inspectie voor de Volksgezondheid. Vlak na de schorsing
maakt de minister bekend te
gaan onderzoeken hoe de samenwerking met de inspecteurgeneraal volledig kan worden
opengebroken.
Huurman wordt ook de toegang tot de dienstgebouwen
van GMN ontzegd, waaronder
het kantoor van de inspectie. De
regering ‘heeft dit besluit genomen naar aanleiding van correspondentie’ van Huurman. Camelia-Römer zal de zaak met
hem bespreken en doet tot die
tijd geen nadere mededelingen.
Ook Huurman zelf wil geen antwoord geven op vragen van
deze krant over zijn aanstelling.
In de weken voorafgaand aan de
schorsing ligt de inspecteur-generaal onder vuur door uitlatingen over het onderzoek naar kinderarts Sonja Faries in verband
met de behandeling van kinderen met de ziekte diabetes type 1.
Onder anderen ouders van patiënten, verpleging van het Sint
Elisabeth Hospitaal (Sehos) en
de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao nemen het op
voor de kinderarts.

Voornemen minimumloon te verhogen
MAN-minister Hensley Koeiman van Sociale Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn (SOAW)
heeft het voornemen om het minimumloon per 1 januari 2019
met 2,1 procent op te trekken.
Het voornemen om het minimumloon op Curaçao met 2,1
procent te verhogen is gebaseerd
op het inflatiepercentage in de
periode van augustus 2017 en
augustus 2018. Dat is door het
Centraal Bureau voor de Statis-

tiek (CBS) vastgesteld op 2,1
procent. Doorgaans beschouwt
SOAW het als een automatisme
om het minimumuurloon op
basis daarvan ieder jaar te verhogen; volgens critici zonder rekening te houden met het gegeven
dat er geen sprake is van economische groei. Koeiman noemt
de krimp van de economie wel
en spreekt ook van ‘onzekerheden in diverse sectoren, onder
andere de raffinaderij’ en stelt
zelfs dat de verwachting is dat
‘2019 een moeilijker jaar zal
worden’, maar zet toch in om de
minimumlonen met ingang van
het nieuwe jaar te indexeren met
2,1 procent.
Het huidige minimumuurloon bedraagt 9,175 gulden (bij
40-urige werkweek is dat 367
gulden per week en 1.589,11
gulden per maand; bij een 45urige werkweek 1.787,75 gulden;
en bij een 48-urige werkweek
1.906,93 gulden). Het voornemen van Koeiman is om dit minimumuurloon te verhogen
naar 9,37 gulden.

GMN: Kinderen
nu inenten
Het ministerie van Gezondheid,
Milieu en Natuur (GMN) doet in
november een dringend beroep
op ouders die hun kinderen nog
niet hebben laten vaccineren,
dat alsnog te laten doen. Besmettelijke ziektes als difterie,
mazelen, kinkhoest en polio verspreiden zich naar de regio en
kinderen moeten daartegen
worden beschermd, aldus het
ministerie. Volgens de laatste
gegevens van de Paho (Pan
American Health Organization)
zijn verschillende van de genoemde ziektes in opmars in
Venezuela en worden ze door de
migratie vanuit Venezuela naar
andere landen in de regio verspreid en naar het gehele Latijns-Amerikaanse en Caribisch
gebied. ,,Op Curaçao nemen we
deze ontwikkeling heel serieus,
want geschat wordt dat slechts

Dag van het Kind

Op de Internationale Dag van het Kind heeft uitvaartverzekeringsbedrijf Extura een bezoek gebracht aan
kindercrèche Villa Maria in Charo. Er werden verschillende competities voor de kinderen georganiseerd
rond het thema ‘mijn vervoermiddel’. De origineelste deelnemer werd beloond. Tegelijkertijd konden de
kinderen ook naar een presentatie luisteren en werden ze getrakteerd op een hapje en een drankje,
FOTO JEU OLIMPIO
zodat ze zich op deze dag een beetje specialer konden voelen.
80 tot 90 procent van de kinderen is gevaccineerd. Dit is een
laag percentage en het land loopt
daarom gevaar op een uitbraak
van deze ziektes. De gevolgen
van deze ziektes zijn ernstig en
kunnen leiden tot blijvende
schade en in sommige gevallen
zelfs tot de dood.”

CAP verhoogt tarieven

Met ingang van het nieuwe jaar
verhoogt Curaçao Airport Partners (CAP), de particuliere exploitant van luchthaven Hato, de
airport tax-tarieven.
Zowel de zogeheten Passenger Facility Charge (PFC) als de
landings- en parkeergelden gaan
omhoog per 1 januari 2019. Dat
betekent dat het gebruikmaken
van Hato duurder wordt. Voor
internationale bestemmingen
wordt het tarief 42 dollar per
passagier (bijna 75 gulden). Dat
is de hoogste prijs die reizigers
betalen. Toch valt de stijging
relatief mee; 3 dollar, want het

huidige tarief voor internationale vliegreizen bedraagt 39 dollar.
Vooral tussen de eilanden reizen wordt procentueel gezien
fors duurder. Betaalt een passagier voor een reisje naar Bonaire
tot nu toe 10 dollar, over ruim
een maand moet hij op Hato 15
dollar neertellen. Vliegen van
Curaçao naar Aruba wordt qua
airport tax ook 50 procent kostbaarder, want het PFC-tarief
stijgt van 20 naar 30 dollar per
passagier per vlucht. Voor Sint
Maarten geldt hetzelfde.
Passagiers op doorreis met
slechts een tussenstop op de Curaçaose luchthaven betalen vanaf 2019 twee keer zo veel als nu
het geval is: de prijs voor een
transfer neemt toe van 5 naar 10
dollar.
De verhoging geldt voor de jaren 2019 tot en met 2021. De
landingsgelden gaan van 6,00
dollar per ton Mtow (maximum
take-off weight) naar 7,33 dollar.

Corendon begint sloop/verbouwing Veneto

Corendon, de nieuwe eigenaar van het voormalige Veneto Holiday Beach Hotel, laat er geen gras over groeien. Bij het hotelcomplex ter
hoogte van de tweede megapier in Otrobanda is in november de sloop al begonnen. Corendon wil in twee fasen een ‘all-inclusive ultra resort’ realiseren. De eerste fase behelst de sloop en renovatie van het bestaande, sterk verouderde hotelgebouw plus de uitbreiding tot 350
kamers. Dit gebeurt op het bestaande terrein waar 50 jaar geleden het toenmalige Holiday Inn werd gebouwd. De vernieuwbouw moet volgens planning half december 2019 operationeel zijn. In fase twee wordt het ernaast gelegen erfpachtterrein van bijna 38.000 vierkante meter
ontwikkeld met daarop nog eens 450 kamers. Dit moet, als het aan Corendon-eigenaar Atilay Uslu ligt, al een jaar later worden opgeleverd;
FOTO BEA MOEDT
eind 2020 dus. Volgens Uslu pompt Corendon in totaal zo’n 87 miljoen dollar in deze bouw.

Wat betreft de parkeergelden
voor airlines blijft het tarief van
0,61 dollar per Mtow gehandhaafd.

Schotte uitgespeeld

Op 27 november bevestigt de
Hoge Raad het vonnis van het
Hof in de zaak-Babel. Daarmee
komt vast te staan dat oud-premier Gerrit Schotte de cel in
moet voor ambtelijke corruptie
en witwassen. Ook de celstraf
van 15 maanden voor zijn partner Cicely van der Dijs is met
het arrest van de Hoge Raad definitief. Van der Dijs dient hierna een verzoek voor gratie in. Bij
het afsluiten van het jaar is hier
nog geen oordeel over geveld.
Om het vonnis van de Hoge
Raad tot uitvoering te brengen,
dient het OM, conform artikel
610 van het Wetboek van Strafvordering van Curaçao, acht dagen te wachten. In die acht dagen wordt Schotte de tijd gegund zijn zaken op orde te
brengen en afscheid te nemen
en dient het OM onder andere
het vonnis te betekenen aan zowel Schotte als Van der Dijs en
een gesprek te voeren met de leiding van gevangenis Sentro di
Detenshon i Korekshon Kòrsou
(SDKK) over plaatsing.
Een week later meldt Schotte
zich bij de gevangenis. Daar zit
hij in hetzelfde blok als de veroordeelde kindermisbruiker Orlando Balentina zijn gevangenisstraf van 3 jaar uit.
In de strafzaak Babel tegen
Schotte staat ambtelijke corruptie centraal. Eerst het gerecht en
later het Hof vonden onder
meer bewezen dat Schotte ten
tijde van zijn premierschap op
Curaçao giften, bestaande uit
hoge geldbedragen, had aangenomen van de Italiaanse maffiabaas Francesco Corallo, met het
doel hem te bewegen tot het
doen van tegenprestaties. Om de
herkomst van die bedragen te
maskeren heeft hij facturen vals
opgemaakt.
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Wij danken onze
cliënten voor het in ons
gestelde vertrouwen.

Happy

Holidays!
And a safe 2019! We wish you and yours all the best! The BSURE Team
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Kooyman slaat
de vleugels uit
Het Curaçaose bedrijf Kooyman
slaat zijn vleugels verder uit; dit
keer buiten de grenzen van het
bekende Caribisch deel van het
Koninkrijk, zo wordt in december bekend. Na een grondige
voorbereiding is het oog van de
Kooyman-top gevallen op Barbados. De Megastore is al een beproefd model van Kooyman; de
eerste werd gerealiseerd in Zeelandia op Curaçao, gevolgd door
een van grotere omvang op Aruba, terwijl de jongste Megastore
aan de Jan Noorduynweg op Curaçao staat. ,,Op Barbados wordt
een vestiging volgens het bestaande concept van dezelfde opzet en afmetingen als Kooyman
Jan Noorduynweg en Kooyman
Aruba met de bekende winkel
en drive thru gerealiseerd”, antwoordt ceo Herbert van der
Woude op vragen van deze
krant.
De totale investering bedraagt, inclusief voorraden en
werkkapitaal, ongeveer 40 miljoen dollar (ruim 70 miljoen
gulden). De bouwvergunning is
inmiddels binnen. De locatie is
bekend en een voorlopig koopcontract met de grondeigenaar
is getekend. Het gaat om ongeveer 32.000 vierkante meter in
een gebied genaamd Kendal Hill
in het zuidoosten van Barbados.
Kooyman is al actief op Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint
Maarten. In totaal heeft het bedrijf zes vestigingen en werken
er ruim 550 personen in vaste
dienst. De vestiging op Barbados
zal werk bieden aan in eerste instantie naar schatting zo’n 100
fulltime medewerkers.

Nieuw leven
‘Coral Cliff’
Voor het in verval geraakte voormalige Corall Cliff, later Sunset
Waters, is een nieuwe toekomst
- een metamorfose - nabij. Het
betreft een ‘veelomvattend project’ van de families Vogels en
Van Alstede ter vervanging van
het sinds 2009 leegstaande en
verwaarloosde hotel en de omgeving. In de Voyager Lounge van
het Avila Beach Hotel hebben
begin december de regeringRhuggenaath en de lokale investeerders hun handtekening gezet onder een akkoord voor de
ontwikkeling van het gebied bij
Santa Martha.
Robbin Vogels, general manager van Avila, legde uit dat binnen twee tot drie jaar een 4-sterren all-inclusive resort wordt gebouwd met 200 tot 300 kamers
dat onder hun aanvoering zal
worden beheerd. Hiermee is
een investering gemoeid van
100 miljoen gulden en 250 personen zullen er werk vinden.
In meerdere fases zal daarna
het aantal kamers, verdeeld over
twee tot drie hotels, uitgebreid
worden tot minimaal 750; te zijner tijd goed voor 1.000 tot
1.500 arbeidsplaatsen. Dit totale
plan vergt, uitgesmeerd over een

periode van tien jaar, een investering van ten minste 250 miljoen gulden.
De general manager van Avila
en projectontwikkelaar Phillip
van Alstede gaven als de nieuwe
eigenaren van het stuk erfpachtgrond van 146.000 vierkante
meter met 1.300 vierkante meter
strand, inzage in de plannen.
Van Alstede lichtte toe dat het
project naast de hotels met alle
bijbehorende faciliteiten voorziet in de aanleg van onder andere een marina met watersportfaciliteiten voor in het grote binnenwater van Santa Martha en
activiteiten in de natuur, zoals
paardrijden.

Spantenbier Blue Bay ‘The Shore’

Keizershof in
Otrobanda verkocht
Het voormalige uitgaanscentrum Keizershof in Otrobanda is
in december verkocht aan twee
jonge ondernemers. Desiree
den Dulk en Mo Sahib willen er
een boetiekhotel van maken.
Het perceel ter grootte van
1.290 vierkante meter, met daarop verschillende panden aan
de Hoogstraat en Emmastraat,
werd in mei 2014 vlak voor de
executieveiling op het laatste
moment verkocht aan een onbekende koper. Het minimumbod
voor de veiling die op 9 mei
2014 moest plaatsvinden, stond
destijds op 840.000 gulden. Dit
was gebaseerd op de taxaties van
Landmark Real Estate, die de
executiewaarde van het geheel
op 805.000 gulden had vastgesteld en de onderhandse verkoopwaarde in de toenmalige
staat op 1.150.000 gulden.
Voordat het perceel, waarop
vroeger restaurants en cafés waren gevestigd, daadwerkelijk onder de hamer ging, werd er met
goedkeuring van de rechter een
koopakte gesloten voor onderhandse verkoop. Maar in de jaren die volgden is er nooit iets

Bij het Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort is het spantenbier gevierd van het ‘The Shore’-project. De
bouw is in februari van 2018 begonnen en in de komende twee jaren verrijzen op deze plek aan het
strand van Blue Bay 32 luxeappartementen. The Shore omvat appartementen die worden gebouwd volgens het ‘carefree living’-concept. Daarbij staan gemak en comfort centraal. Voor de bouw worden alleen
hoogkwalitatieve methodes en materialen gebruikt. De appartementen zijn verdeeld over drie gebouwen. Gebouw Amalfi en gebouw Cassis bevatten elk zeven appartementen, waarvan in beide gebouwen
één penthouse. Gebouw Belize telt achttien appartementen, waarvan drie penthouses. FOTO JEU OLIMPIO
gebeurd en de eigenaar leek ook
niet van zins daar verandering
in te brengen. De staat van het
complex ging steeds verder achteruit en het perceel kwam weer
te koop te staan. In juli 2016
vroeg een makelaar er nog
495.000 dollar voor.

Urgentiewetten
in voorbereiding
In het kader van het integraal
herstelplan en het uitblijven van
economische groei is de minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN), in december met
het plan gekomen om de ministeries uit te nodigen alle wetten
voor te leggen die met eventuele
wijzigingen kunnen bijdragen
aan een beter investeringsklimaat.

Het doel is in elk geval om de
bureaucratie (red tape) te minimaliseren en het investeringsklimaat te verbeteren. Om hoeveel wetten het gaat kon de minister in december niet aangeven, maar hij kon wel met enkele voorbeelden illustreren wat
de bedoeling is. Zo is binnen
zijn eigen ministerie de tax-holidaywetgeving aangepast via een
landsbesluit. ,,Maar het is belangrijker de aanpassingen in de
echte wet te verwerken. In grote
lijnen uitgelegd: werd voorheen
belastingvrijstelling
verleend
aan investeerders in voornamelijk de hotelindustrie die 1 of 2
miljoen investeerden en aan vijf
mensen een vaste baan konden
geven, nu geldt de vrijstelling
voor alle investeringen ongeacht
de sector. Het moet dan wel om

Binnenstad volop verlicht

Bijgestaan door Aqualectra-directeur Darick Jonis en een jeugdig lid van Bos di Hubentut ontstaken
ministers Rhuggenaath, Martina en Jesus-Leito de kerstverlichting op het Brionplein op 6 december met
een gezamenlijke druk op de knop. Grupo Dushi Sorpresa bracht de omstanders in de stemming met
zang en dans. Onder begeleiding van kerstmuziek begaf het hele gezelschap zich vervolgens richting
Punda waar de ceremonie werd herhaald voor het Penha-gebouw en op het Wilhelminaplein waar de
miniters na afloop geduldig poseerden voor de selfies van vele enthousiaste burgers. FOTO ELS KROON

een investering gaan van 5 miljoen gulden en 25 vaste banen.
Hetzelfde geldt voor het belastingvrij winkelen in de binnenstad. Dat is ook via een landsbesluit geregeld en zou in een
vaste wet verwerkt moeten worden.”

Zicht op redding Isla

Motiva Enterprises in het Amerikaanse Houston, een volledige
dochter van Saudi Refining dat
weer valt onder de Saoedische
oliegigant Aramco, is de zogeheten ‘preferred bidder’ voor de
overname van de Curaçaose Islaraffinaderij vanaf 2020 of mogelijk - via een ‘early step in’ indien
dit noodzakelijk blijkt - al eerder.
Dat verneemt het Antilliaans
Dagblad in december uit meerdere goede en betrouwbare
bronnen. De keuze van en een
akkoord met een goede partner
voor de exploitatie van de Isla is
voor Curaçao van nationaal belang, gezien de werkgelegenheid
van een paar duizend personen
die op het spel staat en de economische impact ervan. Er is de
Curaçaose
regering-Rhuggenaath daarom alles aan gelegen
om spoedig solide afspraken te
maken met een krachtige partner. Motiva Enterprises voldoet
in de ogen van Curaçao in vrijwel alle opzichten aan de eisen
en wensen. Het betreft een bedrijf met ervaring in de petroleum- en raffinage-industrie, met
kennis van zaken, voldoende gegarandeerde toevoer van ruwe
olie, oog voor strenge milieueisen en financiële slagkracht.
Overheids-nv Refineria di
Kòrsou (RdK) streeft er in december naar medio januari
2019 een Memorandum of Understanding (MoU) te tekenen
met deze voorkeurskandidaat
voor het runnen van de Isla, als
het leasecontract met het Venezolaanse PdVSA op 31 december
2019 eindigt.
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Interesse teelt cannabis
Zeker zes investeerders blijken
in december serieus geïnteresseerd om op Curaçao hennepplanten te verbouwen voor medicinaal gebruik van cannabis.
Domeinbeheer heeft een terrein
op het noordoostelijk deel van
het eiland aangewezen voor de
cannabisteelt.
Dat zegt Alvin Daal, kabinetschef van minister Suzy CameliaRömer (PIN) van Gezondheid,
Milieu en Natuur (GMN). Dat de
teelt van hennepplanten geconcentreerd wordt ‘op één groot
stuk landbouwterrein’ is onderdeel van een principebesluit van
de regering in verband met de
veiligheid.
De GMN-minister liet in juli
dit jaar weten dat de overheid
meerdere bedrijven een vergunning wil toekennen om te voorkomen dat er een monopolie
ontstaat. Zes investeerders hebben serieus interesse. ,,Het zijn
grote bedrijven. Vaak een combinatie van een lokale en een
buitenlandse
onderneming”,
zegt Daal die nog geen namen
wil noemen. ,,In veel gevallen
wil men de planten in kassen telen.”
Voordat de cannabis werkelijk
kan worden geoogst moet er nog
het een en ander gebeuren op
het gebied van wetgeving. Daal:
,,Ten eerste moet er een Lbham
(landsbesluit houdende algemene maatregelen, red.) komen,
omdat er nooit eerder op deze
manier hennepplanten voor medicinaal gebruik van cannabis
werden geteeld.” Daarnaast is er
de Opiumlandsverordening van
1960 die de verbouw van hennepplanten verbiedt. Daal:
,,Maar als je de wet goed leest
blijkt dat het wel is toegestaan
om cannabis te importeren en
exporteren.”

Schotte in beroep
lidmaatschap Staten
Gerrit Schotte heeft hoger beroep ingesteld tegen de vervallenverklaring van zijn lidmaatschap in de Staten. Dat laat Statenvoorzitter William Millerson
(PAR) in december tegenover
deze krant weten. Totdat er een
onherroepelijke uitspraak is in
deze zaak, kan Schotte als Statenlid niet worden vervangen.
Dat betekent dat de vervanging - hetzij door Juniël Carolina, hetzij door Charetti Eduarda - waarover al geen consensus
was bereikt binnen de partij, tijdelijk on hold is gezet. Hiermee
heeft Schotte vanuit gevangenis
Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) tijd gewonnen. Volgens de Landsverordening vervallenverklaring lidmaatschap van de Staten heeft
het Statenlid dat na een onherroepelijke veroordeling ophoudt
lid van de Staten te zijn, twee weken de tijd om in hoger beroep
te gaan bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Het gaat
hierbij niet om een beroep tegen
de veroordeling, maar alleen tegen het vervallen lidmaatschap.

Zodra de beroepstermijn ongebruikt is verstreken of het beroep ongegrond is verklaard,
wordt de opengevallen plaats in
de Staten vervuld.

Schotte gaat gevangenis in

Eden Shoppers
Paradise verkocht
Eden Shoppers Paradise aan de
Caracasbaaiweg is in december
verkocht. Het winkelcentrum
werd gekocht door Pa Bou Real
Estate, waarvan Sebier Attaf directeur is. Dat bevestigt Attaf,
die ook eigenaar is van Curaçao
Savanah Resort bij Piscadera
aan de Helmin Magno Wiels
Boulevard. Attaf zegt ‘mooie
plannen’ te hebben met zijn
aankoop.
Eden Shoppers Paradise biedt
op 4.500 vierkante meter plaats
aan 25 tot 30 winkel- en horecaunits, maar was in maart al praktisch uitgestorven met behalve
Burger King, alleen nog makelaarskantoor Re/Max BonBini,
broodjeszaak Boosty en Indonesisch restaurant Batik Asli.
Attaf heeft het project naar alle waarschijnlijkheid gekocht
van een Stichting Particulier
Fonds (SPF). Directie en beheer
van de SPF wordt gevoerd door
Triangle-Curaçao Holding bv,
waarvan Charles Hilders directeur is. Hilders legde in maart
dit jaar uit dat Eden Shoppers
Paradise niet failliet was. Die indruk ontstond omdat veel units
in het complex leegstonden en
omdat de naamloze vennootschap Triangle-Curaçao, met als
handelsnaam Triangle Group,
per januari 2018 in liquidatie is
getreden. Maar dat laatste had
geen gevolgen voor het voortbestaan van het winkelcentrum,
liet Hilders weten. Als projectontwikkelaar gaf hij op 18 december 2012 nog het startsein
voor de bouw van het nieuwe
winkelcentrum tegenover de afslag van Montaña. Of onder de
nieuwe eigenaar Eden Shoppers
Paradise wél uitgroeit tot het ‘het
stadscentrum van Bándariba’

Oud-premier Gerrit Schotte (MFK), is op 5 december aan zijn gevangenisstraf begonnen. Schotte vertrok na een meldingsplicht van het
Openbaar Ministerie te hebben ontvangen om 8.45 uur uit huis
richting de gevangenis op Koraal Specht. Bij de kerk van Koraal
Specht stapte hij uit de auto om samen met zijn levenspartner Cicely van der Dijs, zijn zus, vader, partijgenoten en een groepje aanhangers de heuvel op naar het detentiecentrum te lopen. Met de Bijbel
in de hand nam de MFK-leider bij het hek afscheid en liep - vergezeld door raadsvrouw Marije Vaders en een bezorgde Van der Dijs het terrein van de gevangenis op om zijn straf van drie jaar uit te
zitten.
FOTO JEU OLIMPIO
dat Hilders voor ogen had, zal
moeten blijken.

Tromp ook door
Hof vrijgesproken
Voormalig president-directeur
van de Centrale Bank, Emsley
Tromp, is in december in hoger
beroep integraal vrijgesproken
van het opzettelijk onjuist doen
van aangiften van de inkomstenbelasting. Eerder kwam het Gerecht in Eerste Aanleg op 17 november 2017 tot dezelfde conclusie, waarna het Openbaar
Ministerie (OM), die een taakstraf van 240 uur of een vervangende hechtenis van 120 dagen
en een geldboete van 10 miljoen
gulden had geëist, hoger beroep
aantekende. Na het vonnis in
hoger beroep liet Tromp middels zijn advocaten weten de

hoop te koesteren ‘dat het OM
het hierbij laat en geen beroep in
cassatie instelt, want - zoals bij
pleidooi gesteld - ‘enough is
enough!’. Tromp werd belastingfraude in de privésfeer - met
zijn pensioenstichting ETP
(Emsley Tromp Pensioenen) ten laste gelegd. Hij zou volgens
het Openbaar Ministerie van
2006 tot en met 2014 opzettelijk
onjuist - te laag - aangifte hebben gedaan voor de inkomstenbelasting.

Aantal Venezolaanse
vluchtelingen daalt
De Kustwacht Caribisch gebied
ziet geen toename meer in het
aantal onderschepte illegale migranten uit Venezuela. Tot 7 december zijn er in 2018 237 illegalen opgepakt door de kust-

Drijvende dokken geïnaugureerd

Bij Damen Shiprepair Curaçao (DSCu) zijn op 7 december in feestelijke setting de drijvende dokken
officieel geïnaugureerd. Beide drijvende dokken zijn sinds eind november operationeel. Premier Eugene
Rhuggenaath verrichtte de inauguratie samen met DSCu-directeur Lodewijk Franken. De dokken kwamen in april van dit jaar naar Curaçao en zijn onderdeel van een groter investeringsplan van DSCu. Er
FOTO JEU OLIMPIO
zijn nu in totaal vier droogdokken, twee vaste en twee drijvende.

wacht. In 2017 waren dat er over
het hele jaar 326. Het lijkt er dus
op dat het aantal in 2018 lager
zal uitkomen. Vorig jaar was er
wel een forse stijging, want in
2016 werden nog maar 122 personen door de kustwacht onderschept.
De cijfers worden in december genoemd in een brief van
staatssecretaris Raymond Knops
van Koninkrijksrelaties over de
rol van Nederland in de opvang
van migranten. Tweede Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks)
had hierom gevraagd in een ordedebat eind oktober. ,,Er zijn
op dit moment nog altijd geen
aanwijzingen die duiden op een
(aanstaande) grote migrantenstroom richting het Caribisch
deel van het Koninkrijk”, schrijft
Knops. De staatssecretaris heeft
niets nieuws te melden over de
betrokkenheid van Nederland
en de financiële steun die wordt
gegeven in de regio. Hij verwijst
in zijn brief naar informatie die
minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken ‘op gezette tijden’
heeft gegeven over de slechte situatie in Venezuela. ,,Het kabinet houdt deze ontwikkelingen
nog steeds nauwlettend in de gaten.”

Zicht op groei

Volgens voorlopige cijfers en
schattingen die in december bekend worden gemaakt, daalt het
reële bruto binnenlands product
(bbp) van Curaçao in 2018 verder met 1,9 procent na een
krimp van 1,7 procent in 2017.
De economie van Curaçao zal
naar verwachting in 2019 met
0,4 procent groeien.
Aldus de Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten
(CBCS) in een terug- en vooruitblik. De inflatie in 2018 zal naar
verwachting stijgen tot 2,4 procent, voornamelijk als gevolg
van een stijging van de internationale olie- en voedselprijzen.
In 2019 neemt de inflatoire druk
naar verwachting iets af tot 2,2
procent door een daling van de
internationale olieprijzen gematigd door een toename van de internationale voedselprijzen.
De groei van zowel de Verenigde Staten als Nederland,
twee van de belangrijkste handelspartners van Curaçao, zal
naar verwachting afnemen in
2019. ,,De diepe economische
crisis die de derde belangrijkste
handelspartner van Curaçao, Venezuela, sinds 2014 doormaakt,
zal naar verwachting aanhouden
in 2019 en de jaren daarna”, aldus de CBCS.
Hoewel de Centrale Bank uitgaat van een lichte bbp-groei in
het nieuwe jaar, zijn er verschillende risico’s die een negatief effect kunnen hebben op de groeivooruitzichten in 2019. Een van
deze risico’s is de blootstelling
van Curaçao aan Venezuela dat
een van de belangrijkste handelspartners van Curaçao is. Een
ander risico voor de groeivooruitzichten is ‘de onzekere toekomst van de raffinaderij’, vervolgt de CBCS.
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2018 IN BEELD
CTB op New York Times Travel Show

De Curaçao Tourist Board (CTB) maakt Amerikanen warm voor een bezoek aan
Curaçao tijdens de New York Times Travel Show. De Travel Show is een grote
beurs die voor het vijftiende achtereenvolgende jaar is gehouden. In totaal telde
de beurs 32.398 bezoekers, onder wie 10.268 deelnemers, 1.384 leden van de
pers, 22.130 consumenten en 600 exposerende bedrijven uit meer dan 176 landen. De CTB kreeg de gelegenheid tijdens de opening voor pers en reisorganisaties, naast de Caribbean Tourism Organization, een presentatie te geven over de
nieuwste ontwikkelingen op het eiland. Daarbij werd de nadruk gelegd op ‘wellness’-reizen. In totaal telde de beurs 32.398 bezoekers.
FOTO CTB

Vernieuwde kolfkamer in Sehos

Ronald McDonald House Charities (RMHC) Curaçao heeft samen met de stichting Lechi di Mama de opening gevierd van een gerenoveerde kolfkamer op de
kinderafdeling van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). De kolfkamer wordt
veelvuldig gebruikt als baby’s nog in de couveuse liggen. De kamer biedt alle
basisdiensten zodat de moeders in een rustige, prettige omgeving kunnen kolven. De kamer heeft een keukencounter met heet en koud water, een koelkast,
een comfortabele fauteuil en een televisie. Moedermelk heeft vanwege de perfecte combinatie van vitamines, eiwitten, vetten en antioxidanten veel voordelen
voor de gezondheid van kinderen op zowel korte als lange termijn. Op de foto
Lorrie van Ooijen-Cramer, voorzitter van het RMHC en Sehos-zorgdirecteur Franke Scheper.
FOTO JEU OLIMPIO

Gepensioneerden worden verwend

In het kader van de Dag van de Gepensioneerden, die in juli plaatsvond, werden
pensioenhouders, aangesloten bij Ennia in het zonnetje gezet. Meer dan duizend
gepensioneerden genoten van muziek van Juni Juliet and The Legends, lekker
eten en drinken terwijl Ennia-directeur Reinald Curiel benadrukte dat zij zich geen
FOTO ENNIA
zorgen hoeven te maken over hun pensioen.

Jamaloodin op Curaçao

Op 11 september komt oud-minister van Financiën George Jamaloodin na een lang
uitleveringsproces aan op Curaçao. De volgende dag wordt hij meteen uit veiligheidsoverwegingen overgebracht naar de nieuwe gevangenis van Bonaire. Daar wordt hij
vastgehouden tot zijn zaak moet voorkomen. Jamaloodin is onder andere verdachte in
de moordzaak van Helmin Wiels. Hij wordt gezien als de persoon die de opdracht
voor de moord heeft gegeven.
FOTO JASON LAU-A-KIEN

Tien jaar Chichi op Curaçao

Tien jaar geleden introduceerde Serena’s Art Factory de inmiddels bekende en geliefde Chichi-beelden op Curaçao. Op 17 november werd het jubileum gevierd met een
high tea bij de fabriek in Santa Catharina waar dagelijks vele Chichi’s gemaakt worden. De fabriek biedt werk aan onder anderen 60 schilders; voornamelijk huisvrouwen die in de onderstand zitten en op deze manier de gelegenheid krijgen om wat bij
te verdienen en ergens bij te horen. Verder biedt Serena’s Art Factory stageplekken
voor moeilijk lerende kinderen en is er ook een schilderproject voor gedetineerden,
die na vrijlating als Chichi-schilder kunnen blijven werken. Op de foto Serena Israël
met een inmiddels niet meer weg te denken Chichi-beeld.
FOTO JEU OLIMPIO

Tien jaar Fundashon Prevenshon
Fundashon
Prevenshon - de
stichting die op
Curaçao preventief onderzoek
doet naar borsten baarmoederhalskanker viert in december haar tienjarig bestaan.
Reden om feest
te vieren. Op 14
december werd
bij het gebouw
van Fundashon
Prevenshon aan
de Klipstraat in
Otrobanda stilgestaan bij het lustrum en blies oprichter Bob Pinedo (rechts) samen
met Louise Elstak (links) de kaarsjes op de bolo uit.
FOTO JEU OLIMPIO
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