
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Er is
door ConocoPhillips
ook beslag gelegd op
de tegoeden en activa
van PdVSA op Cura-
çao en Aruba. Dat
weet het Antilliaans
Dagblad uit goede
bronnen. 

Dit betekent dat de Isla-
raffinaderij in het Schotte-
gat en de olieterminal bij
Bullenbaai op Curaçao en
het olieoverslagstation van
Citgo/PdVSA bij San Ni-
colas op Aruba nagenoeg
lam zijn gelegd.

In antwoord op de be-
slagleggingen door het
Amerikaanse olieconcern,
op grond van een toegewe-
zen claim van ruim 2 mil-
jard dollar, op PdVSA-be-
zittingen en -voorraden op
Bonaire (Bopec) en Sint
Eustatius (NuStar Energy)
- zoals in het weekend be-
kend werd - en naar nu
blijkt ook op Curaçao en
Aruba, heeft PdVSA de
olietankers geïnstrueerd
naar Venezolaanse wate-
ren te komen. Wat tot nu
toe niet bekend was en 
ook door de Isla/PdVSA-
woordvoerder niet werd
gemeld - sterker: feitelijk
werd ontkend - is dat de
beslagleggingen al sinds
vrijdag aan de orde zijn op
Aruba, Bonaire, Curaçao
en Sint Eustatius. De rech-
ter op Curaçao heeft op
vrijdag, net als op de ande-
re eilanden, gewoon verlof
tot beslaglegging verleend.

Het bericht van persbu-
reau Reuters van gister-
middag - ‘Conoco expec-
ted to soon temporarily
seize PdVSA Curacao as-
sets’ - klopt daarmee dus
niet. Er is al sinds het
weekeinde sprake van be-
slag. Het is onjuist dat de
rechter in Willemstad zou
hebben geweigerd beslag-
verlof te geven (volgens
Reuters omdat een ver-
keerde entiteitsnaam zou
zijn opgegeven). Dat heeft
de rechter afgelopen vrij-

dag juist wel gedaan. De
deurwaarder op Curaçao is
vrijdag ook direct met de
beslagleggingen begon-
nen. Daarmee zijn de ac-
ties en gevolgen van de ac-
ties van ConocoPhillips te-
gen PdVSA nog verstrek-
kender dan aanvankelijk

gedacht. Het is niet duide-
lijk wat dit op korte en lan-
ge termijn betekent voor
de bedrijfsvoering van de
Isla-raffinaderij, die voor
de productie en toevoer 
afhankelijk is van de 
Venezolaanse staatsolie-
maatschappij en waar di-

rect zo’n 1.200 en indirect
nog eens ruim zoveel per-
sonen werkzaam zijn. 

Premier Eugene Rhug-
genaath (PAR) laat weten
dat het kabinet op grond
van de beslaglegging reke-
ning houdt met een worst-
casescenario; dat wil zeg-

gen dat er een moment
kan aanbreken waarop
derden tijdelijk de exploi-
tatie van de Isla-raffinade-
rij over moeten nemen.
Voorwaarde is wel dat 
de tijdelijke exploitanten
de zogeheten ‘operational
risks’ zoals prijsfluctuaties
en onderhoud aan de in-
stallaties, voor hun reke-
ning nemen. Overheids-
nv Refineria di Kòrsou
(RdK), de eigenaar van de
raffinaderij, is namelijk
niet in staat om deze risi-
co’s te dragen. RdK is op
dit moment in gesprek
met in ieder geval twee
groepen die - mocht het
zover komen - interesse
hebben om de tijdelijke 
exploitatie op zich te ne-
men. 

,,De regering heeft het
liefst een oplossing waar-
bij we met de Isla samen-
werken maar we moeten
ook het landsbelang voor
ogen houden. Daarom
heb ik de opdracht gege-
ven om te werken aan een
zogeheten short term stra-
tegische partner die tijde-
lijk de raffinaderij exploi-
teert. Het kabinet moet re-
kening houden met een
worstcasescenario waarbij
de Isla op een bepaald mo-
ment niet meer de ver-
plichtingen kan nakomen

vanwege de beslagleggin-
gen. De short term strate-
gic partner vormt voor het
kabinet nu de grootste uit-
daging. Ik heb de opdracht
gegeven om samen met
Curoil, RdK en het directo-
raat voor risicobeheer aan
alle scenario’s te werken”,
aldus de premier.

De levering van diesel,
benzine en gas is ondanks
de beslagleggingen gega-
randeerd door de reserve
die Curoil heeft met de 
floating storage. Rhugge-
naath merkt op dat het
niet de eerste keer is dat
dat er beslagleggingen bij
PdVSA zijn. ,,Eind van het
jaar was er beslaglegging
op tankers met ruwe olie.
Het is nu belangrijk om de
situatie nauwgezet te mo-
nitoren”, zo stelt de mi-
nister-president die gister-
avond van woordvoerder
Earl Balborda heeft begre-
pen dat bij de Isla nog 
alles normaal verloopt. Af-
gezien van het noodscena-
rio van een tijdelijk exploi-
tant is het ook belangrijk
dat de CRU binnen twee
maanden in staat is om de
continuïteit van de lever-
ing van utiliteiten aan de
raffinaderij te garanderen.

Financiën begin
2018 op koers
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Voorbereiden op 
verergeren PdVSA-crisis

De situatie voor de
Venezolaanse staatsolie-
maatschappij PdVSA
wordt met de dag nij-
pender en daarmee de
risico’s voor de eilanden
voor de kust - in het
bijzonder Curaçao dat
met de Isla-raffinaderij
en de olieterminal bij
Bullenbaai erg afhanke-
lijk is van PdVSA -
steeds groter. Het is
daarom van cruciaal

belang om op alle sce-
nario’s voorbereid te
zijn, zoals een eventuele
‘early step in’ - voor
zover dat realistisch is -
mocht Isla/PdVSA niet
in staat zijn tot en met
het einde van de loop-
tijd van het huidige
leasecontract per ultimo
2019 aan zijn verplich-
tingen jegens Curaçao
te voldoen.

Verboden te vissen

Nietsvermoedende voetgangers lopen er waarschijnlijk ge-
woon voorbij als zij vanuit Punda via de Prinses Amaliabrug
het Waaigat oversteken. Maar daar staat sinds kort een op-
merkelijk bord dat waarschijnlijk een primeur is voor het
eiland: verboden te vissen. Deze versie van het visverbod is
duidelijk anders dan een van de borden die in Nederland
worden gebruikt. Op Curaçao is gekozen voor een hippe jon-
gen met een petje op, die relaxt een visje binnenhaalt, terwijl
op een Nederlands bord een, zo lijkt, wat verkleumde oude-
re man, gespannen in het water staart.       FOTO JEU OLIMPIO

ANALYSE

Miljardenclaims
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PdVSA haalt tankers terug
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Financiën
begin 2018
op koers
Cashflow overheid Curaçao neemt verder af
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De gewone dienst van Curaçao sluit tot en
met de verslagperiode voor het actuele dienstjaar 2018 -
tot en met februari jongstleden - voorlopig met een
geconsolideerd voordelig saldo van 48 miljoen gulden.

Daarmee zit Cu-
raçao op koers. De
prognose was een
iets hoger over-
schot van 50,7 mil-
joen. De financiële
norm is dat de ge-
wone dienst ten
minste sluitend is.
Dat blijkt uit de
jongste, gisteren
door minister Ken-
neth Gijsbertha
(MAN), aan de Sta-
ten gepresenteerde
Financiële Mana-
gement Rapporta-
ge (FMR). Wel neemt de liquidi-
teitspositie, cashflow, verder af.
Het saldo van de feitelijk be-
schikbare liquide middelen
(‘netto’) bedraagt aan het einde
van de verslagperiode 205,7 mil-
joen. Van het beschikbare saldo
is vervolgens nog 47,2 miljoen
afkomstig van al opgenomen ex-
terne financiering, welke gelden
volledig zijn geoormerkt voor
het doen van de (voorgenomen)
investeringen in de bouw van
het nieuwe ziekenhuis Hospital
Nobo Otrobanda (HNO). 

De beschikbare liquide
middelen voor de operationele
(overheids)bedrijfsvoering be-
lopen dus een bedrag van 158,5
miljoen. Dat is onder de zogehe-
ten liquiditeits- of current ratio-
norm. Gewenst is een current
ratio van minimaal tussen de 1,0
en de 1,5. Per ultimo februari is
de current ratio van de Curaçao-
se overheid 0,9. Dat is inclusief
de gereserveerde HNO-liqui-
diteiten, maar zonder rekening
te houden met openstaande nog
inbare belastingvorderingen.

Normaal betreft de FMR de
periode van een kwartaal; dus
drie maanden. Het is niet duide-
lijk waarom deze FMR slechts
de eerste twee maanden van

2018 beslaat. In
zijn aanbiedings-
brief van 7 mei aan
het parlement,
geeft bewindsman
Gijsbertha hier
geen uitleg over.

Belangrijk zijn
de uitgaven en de
(belasting)inkom-
sten. Over de eer-
ste twee maanden
zijn in totaal 6,5
miljoen meer be-
lastingontvangsten
gerealiseerd in ver-
gelijking met de

prognose. Bovendien is in deze
prognose al met 15 miljoen aan
surplus-ontvangsten rekening
gehouden in verband met het
compliance-traject, dat wil zeg-
gen inspanningen van de zijde
van de fiscus om belastingbeta-
lers aan hun belastingplicht te
houden.

,,Deze meer-ontvangsten zijn
verder in het bijzonder toe te
schrijven aan de loon-, inkom-
sten- en winstbelasting.” Aldus
de FMR van het ministerie van
Financiën. Er werd dit keer met
extra aandacht uitgekeken naar
de uitkomsten van de Uitvoe-
ringsrapportage over begin
2018, aangezien 2017 is afgeslo-
ten met een tekort van - naar het
zich nu laat aanzien - 121,3 mil-
joen. 

In verband daarmee dreigde
even het advies van het College
financieel toezicht (Cft) aan de
rijksministerraad om een aan-
wijzing te geven. In de begroting
2018 wordt 48 miljoen van het
tekort 2017 gecompenseerd. De
Gewone Dienst volgens de eer-
ste prognose sluit op jaarbasis
daarom op 48 miljoen.

Opmerkelijke geldstromen
Op pagina 6

De aan het trainingsweekend deelnemende leiders van Scouting Antiano en Scouting Aruba. 
FOTO SCOUTING ANTIANO

Dialoog voor vrede bij Scouting Antiano
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Afgelopen week-
end namen de leiders van Scou-
ting Antiano samen met de
leiders van Scouting Aruba deel
aan een introductieweekend
met het thema ‘Dialoog voor
Vrede’. 

Dialoog en communicatie is
volgens de organisaties een
methode om individuen binnen
een conflict tot andere inzichten
te brengen. ,,Als scouting is het
ons doel om onze jongeren
deze kwaliteiten en competen-
ties bij te brengen. In 2013

tekenden de wereldorganisatie
van Scouting WOSM en het
centrum voor dialoog KAICIID
een samenwerkingsovereen-
komst om te werken aan dia-
loog. Daaruit is de training
‘dialoog voor vrede’ geboren”,
aldus Scouting Antiano.

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Twee dieven zijn in de
nacht van zondag op gisteren ernstig 
gewond geraakt toen zij tijdens een in-
braak bij Porto Mari door een bewaker
werden betrapt. Toen de dieven er van-
door wilden gaan, trok de bewaker zijn
wapen en schoot vervolgens op beide ver-
dachten. 

De politie trof een van de verdachten ach-
ter de horecatent aan en verderop werd de
andere man liggend in de mondi aange-
troffen. Beide mannen hadden schotwon-
den aan de romp opgelopen. Met een am-
bulance is het tweetal naar de polikliniek

van het Sint Elisabeth Hospitaal getran-
sporteerd, waar zij na medische behande-
ling zijn opgenomen.  De twee mannen
zijn aangehouden voor genoemde in-
braak. Het gaat hierbij om de 31-jarige
Bonairiaan R.A.E. en de 26-jarige Cura-

çaoënaar R.C.M. Ook de bewaker, de 68-
jarige E.R.S. uit Bonaire is in de boeien
geslagen voor het overtreden van de
Vuurwapenwet. Ook is hem poging tot
moord ten laste gelegd. 

Alle drie de verdachten zijn voorgeleid
aan een hulpofficier van justitie en wor-
den vastgehouden in afwachting van na-
der onderzoek.

Bewaker schakelt dieven uit

Advertentie

Kenneth Gijsbertha
FOTO ARCHIEF



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Inspectie
voor de Volksgezondheid
verplicht het Advent
Ziekenhuis tot het betalen
van 20.000 gulden boete
voor een eerste overtreding
van de aanwijzing van de
inspectie. De kliniek pro-
beert via de rechter onder
de ‘last onder dwangsom’
uit te komen. 

Aanstaande maandag wordt
de zaak voor de rechter bevoch-
ten. Het Advent heeft behalve

een kort geding ook een bodem-
procedure aangespannen, om
van de rechter een voorlopige
voorziening te kunnen vragen.
Directrice van het ziekenhuis,
Cenaida Panneflek, doet vooraf
geen uitspraken over de zaak.

De last onder dwangsom is op
19 april jongstleden door de In-
spectie opgelegd, nadat was ge-
bleken dat internist Nagy Bakir,
en met hem het Advent Zieken-
huis, opnieuw in overtreding is.
De internist is het niet toege-
staan om zelfstandig patiënten
te behandelen, sinds hij vorig
jaar in opspraak raakte wegens
de dood van een patiënt. Dr. Ba-

kir mag van de inspecteur-gene-
raal Jan Huurman uitsluitend
onder supervisie van een colle-
ga-internist patiënten zien. Ter-
wijl zijn collega met vakantie
was, ging Bakir door met het be-
handelen van patiënten. Dit leid-
de op 16 april tot een nieuwe
aanwijzing, en drie dagen later
tot een aanvullende maatregel,
de last onder dwangsom, waar-
na ook die werd overtreden. Een-
malig tot nu toe, wat het Advent
op een boete van 20.000 gulden
is komen te staan. 

De controverse rond Bakir re-
sulteerde er in december vorig
jaar in dat de Inspectie een op-

namestop voor de afdeling inter-
ne geneeskunde van het Advent
afkondigde voor de duur van
twee maanden. Deze maatregel
is nu weer van kracht: de afde-
ling interne geneeskunde is op
non-actief. ,,Volgens de directie
geheel onterecht”, zegt inspec-
teur-generaal Huurman.

In een uitgebreide schrifte-
lijke reactie heeft de directie van
het Advent bij de Inspectie aan-
gegeven dat dr. Nagy Bakir een
excellente arts is. ,,Maandag zal
dit voor de rechter worden ver-
dedigd”, zegt Huurman. ,,De In-
spectie is niet overtuigd van de
kwaliteiten van de specialist. In-

tegendeel, dr. Bakir is in 2013 na
klachten van collega’s en patiën-
ten uit het Sint Elisabeth Hospi-
taal gezet, en is, nadat hij in het
Advent aan het werk ging, weer
in opspraak gekomen. Het lag
niet in de bedoeling van de In-
spectie om publiekelijk zijn
doopceel te lichten, maar dat zal
er maandag in de rechtbank wel
van komen. Het kort geding is
openbaar. Persoonlijk vind ik
het jammer, dit alles was niet
nodig geweest.”

De Inspectie gaat maandag
bestrijden dat de zaak een
spoedeisend belang heeft. ,,Tij-
dens de eerdere opnamestop
van twee maanden heeft de In-
spectie geen enkel signaal ont-
vangen dat de zorg voor patiën-
ten in gevaar kwam, er zijn vol-
doende alternatieven op het
eiland”, zegt Huurman. Voor de
Inspectie heeft het prioriteit 
dat het Advent de tijd neemt 
om de medische dossiers op or-
de te brengen, ervoor te zorgen
dat de administratie medisch in-
houdelijk klopt. 

,,Een goed medisch dossier
geeft inzicht in het hele denken
van de arts, in de wijze waarop
hij een patiënt ontvangt, diagno-
ses stelt, welke behandelingen
hij overweegt, om welke rede-
nen, en wat de arts ertoe be-
weegt om een patiënt door te
verwijzen voor vervolgonder-
zoek. Uit een compleet dossier
blijkt de kwaliteit van de arts. Op
de patiëntendossiers van dr. Ba-
kir valt echter veel, heel veel aan
te merken.”
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Nieuwste uitvinding HeinekenVan een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij een tweezij-
dig verkeersongeval op de 
Kaminda Mitologia is zon-
dagavond de 44-jarige Cura-
çaoënaar Otmar Vicente
Francisca om het leven geko-
men. Dat heeft de politie
gisteren bekendgemaakt.

Rond 21.21 uur kwam er
bij de politiecentrale een mel-
ding binnen van het ongeluk,
waarna een patrouille direct
ter plaatse is gegaan. Bij aan-
komst gaf de chauffeur van
de personenauto al geen te-
ken van leven meer, zo wordt
in een officieel bericht ge-
steld. 

Uit een eerste onderzoek
van de politie is gebleken dat

een pick-up vanuit de rich-
ting Sta. Catharina op de Ka-
minda Mitologia reed en wil-
de afslaan. Daarbij botste die
tegen de linkerkant van een
blauwe personenauto, die uit
de richting van Beurs kwam.
De bestuurder van de perso-
nenwagen, Francisca, liep
hierbij verschillende verwon-
dingen op en is daaraan
acuut overleden. Dat stelde
een dokter van de politie om
22.45 uur ’s avonds vast. Ook

de situatie van de chauffeur
van de pick-up is kritiek. Hij
ligt in het Sehos voor de nodi-
ge medische zorg.

Verschillende media spre-
ken van de ‘negende ver-
keersdode’ van dit jaar. Maar
omdat van twee eerdere
slachtoffers niet duidelijk is
wat hun exacte doodsoorzaak
is, gaat de politie daar niet in
mee. In de buurt van Sta.
Cruz, bij Helfrichdorp, wer-
den begin april twee overle-
den mannen aangetroffen in
een auto die was doorzeefd
door kogels. Het is nog niet
vastgesteld of zij door de ge-
volgen van het ongeval, of
door de schoten, om het leven
zijn gekomen.

Advent Ziekenhuis in overtreding

Bij slijterij Bottles aan de Caracasbaai-weg vond gistermiddag een exclusief
evenement plaats. Wie wilde weten hoe de perfecte Heinken gemaakt werd,
kon tijdens het ‘Heineken Green Carpet Event’ de nieuwste uitvinding van
Heineken bewonderen: de Brewery Fresh Draught.             FOTO JEU OLIMPIO

Zevende 
verkeersdode
van het jaar



D e problemen van PdVSA
zijn gerelateerd aan de
gigantische problemen

van het land Venezuela, dat
onder het socialistische bewind
van eerst wijlen president Chá-
vez en later onder de zittende
president Maduro zo voor Sin-
terklaas hebben gespeeld en
tegelijkertijd zo weinig oog
hebben gehad voor het bedrijfs-
leven - dat zelfs grotendeels
werd genationaliseerd - dat de
economische motor stil kwam
te staan. Onderwijl werd ver-
zuimd te investeren in ver-
nieuwing en onderhoud van de
melkkoe: de petroleumindus-
trie, waar in Venezuela álles om
draait. Gevolg: ineenstorting
van de productie(capaciteit),
kelderende inkomsten - ook
mede door de reeds jarenlange
lage(re) wereldolieprijs - en dus
een nóg slechter functioneren-
de economie met tekorten aan
vrijwel alles. Terwijl het land
afhankelijk is van olie-exporten,
zouden deze volgens Reuters
sinds de hoogste stand met een
derde zijn teruggevallen en
draaien de raffinaderijen op
amper 31 procent van hun kun-
nen. Dat was de situatie gedu-
rende het eerste kwartaal van
2018.

En daarenboven komen de
miljardenclaims, vaak als gevolg
van onteigeningen een decenni-
um terug door de Bolivariaanse
Republiek of het op andere
wijze niet nakomen van ver-

plichtingen. Het recent beslag
van ConocoPhillips van 2 mil-
jard dollar - waar nu zoveel om
te doen is omdat ze ook dichtbij
huis doel treffen, namelijk op
Bonaire (Bopec) en op Sint
Eustatius (NuStar) - blijkt
slechts een fractie van de totale
claim van 33 miljard dollar dat
dit Amerikaanse olieconcern via
allerlei internationale gerechten
reeds toegewezen kreeg. Om
een idee te geven: die 2 miljard
dollar zou ruim een vijfde ver-
tegenwoordigen van alle buiten-
landse deviezenreserves, zo
berichtte persbureau Associated
Press onlangs. En er zouden
méér multinationals, zoals
Exxon Mobile, met claims die in
de rij staan. Zo zouden nog een
twintigtal arbitragezaken lopen
bij onder meer de Wereldbank,
aldus AP. Om maar te zwijgen
over de megaschuld die Vene-
zuela heeft aan de Volksrepu-
bliek China. Dat alles kán niet
ongestraft blijven. Eens zal er

toch moeten worden afgere-
kend. Met een sputterende
productie wordt dat echter
steeds lastiger, zo niet onmoge-
lijk.

Dat is - in principe - het pro-
bleem van het buurland, en niet
van de ABC-eilanden, ware het
niet dat de nabijheid, verweven-
heid en de afhankelijkheid juist
door de olie-industrie zo groot
is. Tegelijkertijd zijn Venezuela
en vooral Curaçao tot elkaar
veroordeeld, althans is de afhan-
kelijkheid wederkerig. Want
hoe klein Bonaire, Curaçao en
in dit geval ook Sint Eustatius
ook zijn, in olietermen zijn ze
uiterst voornaam voor PdVSA.
Zo zou op Statia op 4 miljoen
vaten beslag zijn gelegd. Op
Bonaire beschikt de maatschap-
pij over 10 miljoen vaten opslag-
capaciteit. Beide eilanden zou-
den vorig jaar een tiende van de
Venezolaanse olie-uitvoer voor
hun rekening hebben geno-
men. Ook op Aruba heeft

PdVSA, via de Amerikaanse
dochter Citgo te San Nicolas,
een opslag- en overslagterminal.
Maar vooral ten aanzien van
Curaçao zijn de Venezolaanse
belangen het grootst: met de
Isla-raffinaderij (met een top-
productie van 335.000 vaten per
dag, maar in de betere jaren
gemiddeld 200.000 tot
250.000 vaten) en de Bullen-
baai-terminal was Curaçao tot
voor kort goed voor 14 procent
van alle exporten. Samen ver-
tegenwoordigen de Nederlands-
Caribische eilanden daarmee al
snel een kwart van de olie-out-
put van Venezuela.

Sinds afgelopen week geldt
echter een nieuwe werkelijk-
heid. Volgens het internationale
persbureau Reuters zou PdVSA
inmiddels zijn toevoer van olie
naar het Caribische gebied
hebben stopgezet om beslagleg-

ging daarop te voorkomen. Alle
tankers zouden de opdracht
hebben gekregen terug te keren
naar de ‘veilige’ Venezolaanse
wateren om verdere instructies
af te wachten. Veilig omdat hier
geen claims zouden kunnen
worden gelegd in verband met
onbetaald gebleven rekeningen.
Maar ‘veilig’ in de territoriale
wateren van Venezuela betekent
ook: geen afzet en misschien
wel erger, het niet kunnen vol-
doen aan de beloofde volumes
waar het land zich toe heeft
verplicht, zoals aan megaschul-
deiser China. Het houdt echter
ook in dat de toevoer aan Cura-
çao stokt en dat de raffinage stil
komt te liggen.

Een vrijwel uitzichtloze 
situatie voor PdVSA, waar 
onze eilanden - in het bijzonder 
Curaçao, met nog altijd een
paar duizend werknemers die
voor hun brood afhankelijk zijn
van PdVSA - op voorbereid
moeten zijn.
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WWW.KOOYMANBV.COM
KOOYMAN.CURACAO

Kooyman Megastore Zeelandia & Jan Noorduynweg  open van 8 AM -  3 PM 
& Kooyman Santa Rosa open van 9 AM - 1 PM

*Korting geldt alleen op cash aankopen. Korting geldt niet op lopende aanbiedingen, volume kortingen, special orders,  
cement, betonmatten en betonijzer. Aankopen op 10 mei moeten dezelfde dag worden meegenomen.

Kooyman Megastore Zeelandia & Jan Noorduynweg 
Non-stop open van 7am - 7pm & zondag 9am - 2pm

Kooyman Santa Rosa
Non-stop open van 8am - 6pm & zondag 9am - 1pm

KORTing
op het gehele assortiment*

hemelvaartsdag
Aanbieding
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www.cyberbloc.com

GET CYBER INSURANCE
BEFORE IT’S TOO LATE!

Effective on 25 May 2018, the EU General Data 
Protection Regulations (GDPR) will affect all 
businesses in the Dutch Caribbean who process 
personal and corporate data of EU citizens and 
companies. Failure to comply can lead to costly 
fines of up to 20,000,000 euros.

Cyberbloc helps you get ready for the GDPR 
regulations and offers the following solutions:

•  DATA PRIVACY RISK ASSESSMENT

•  REGULATORY COMPLIANCE

•  INSURANCE PROTECTION ASSESSMENT

a. Legal and lawsuit expenses arising from  
security failure to protect privacy data

b. Costs associated with responding  
to a data breach

c. Costs to notify affected individuals
d. Regulatory fines
e. Crisis Management and public  

relations costs
f. Network extortions
g. Data Replacement Costs

GDPR ENFORCEMENT!
17DAYS UNTIL

24/7 LOCAL 
EMERGENCY 

HOTLINE

AFFORDABLE
PREMIUMS

Opstapeling miljardenclaims
Vervolg van pagina 1
pdvsa

De problemen van PdVSA zijn gerelateerd aan de gigantische pro-
blemen van het land Venezuela.

ANALYSE



Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Met ingang van 3
augustus breidt Avianca het aan-
tal vluchten van en naar Bogota,
Colombia, uit. Vanaf dan voert
de luchtvaartmaatschappij het
aantal wekelijkse vluchten met
vier op, hetgeen betekent dat
dan vanuit Bogota elke week in
totaal elf vluchten naar Curaçao
worden uitgevoerd. 

De additionele non-stop
vluchten van Bogota naar Cura-
çao zullen op vrijdag, zaterdag,
zondag en maandag plaatsvin-
den. Vertrek is om 7.57 uur in
Bogota en aankomst 10.52 uur
op Curaçao. In een verklaring
laat de Curaçao Tourist Board
(CTB) weten dat deze nieuwe
vluchten Curaçao goede verbin-
dingsmogelijkheden biedt tot
meer dan 108 Avianca-bestem-
mingen in 26 landen. ,,Boven-
dien biedt dit de kans uit te brei-

den en meer bezoekers, voorna-
melijk uit Brazilië, Ecuador, Ar-
gentinië, Chili en veel meer lan-
den, aan te trekken.” 

Naast de extra vluchten heeft
Avianca ook aangekondigd met
ingang van 17 juni haar vluchten
uit te zullen voeren met een Air-
bus 320 die een capaciteit biedt
van 350 stoelen.
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Een deurwaarder heeft de ont-
slagbrief gisteren aan de direc-
teur overhandigd. ,,Het bestuur,
de werkgever dus, had al beslo-
ten om via de rechter ontslag
aan te vragen voor de directeur
die een werkverband voor onbe-
paalde tijd heeft. Maar een kwa-
lijk incident van afgelopen vrij-
dag was de spreekwoordelijke
druppel die de emmer deed
overlopen”, zo stelt Braam. De
raadsman werd vorig jaar au-
gustus door het bestuur bena-
derd vanwege de problemen die
er tussen de directeur en de staf
en het bestuur zijn ontstaan. ,,In
de loop van de tijd is de directeur

meerdere keren gewaarschuwd.
Vorige maand is zij bijvoorbeeld
geschorst”, aldus Braam. De re-
den voor het ontslag is de on-
houdbare situatie die op de
werkvloer is ontstaan. Ook is er
sprake van een ernstig verstoor-
de relatie tussen de werkgever
en de werknemer, zo legt Braam
uit. ,,De directeur ging volledig
haar eigen gang en negeerde de
instructies van de werkgever. Af-
gelopen vrijdag is haar meege-
deeld dat het bestuur heeft be-
sloten om het ontslag bij de
rechter aan te vragen en dat zij
op non-actief wordt gesteld. De
directeur heeft daarop een lange

tirade afgestoken en heeft be-
dreigingen geuit. Zij heeft zich
ook buitengewoon grof uitgela-
ten. Dit was voor het bestuur de
reden om niet langer het ontslag
bij de rechter aan te vragen maar
haar op staande voet te ont-
slaan.” Volgens een ingewijde
had de nu ontslagen directeur ja-
ren terug ook problemen met de
toenmalige staf. De stafleden
hebben destijds vergeefs bij de
vakbond Abvo en de toenmalige
minister Rosalia van Onderwijs
aan de bel getrokken om een op-
lossing te zoeken voor de proble-
men. Zij hebben er toen voor ge-
kozen om elders te gaan werken.
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BOOK NOW: 
SEATS ARE 

SUBJECT TO
AVAILABILITY!

PROMOTION AVAILABLE FOR MCB / AADVANTAGE® CARDHOLDERS ONLY!

MileSAAver®

20.000 miles round trip using 
Economy MileSAAver Awards

(limited availability)

AAnytime®

15% discount 
on Economy AAnytime 

Awards*

*   TERMS AND CONDITIONS: 
•  This off er is valid for residents of Curaçao with an active MCB / AAdvantage® credit 

card for redemption of: 
 -    Roundtrip MileSAAver® awards in Main Cabin for 20,000 miles
 -    Roundtrip AAnytime® awards in Main Cabin with a discount of 15%
 -    Roundtrip combining one way MileSAAver® award in Main Cabin for 10,000 miles 

and one way AAnytime® award less a discount of 15%
•  MileSAAver awards have limited availability especially during busy travel dates.
•  15% discount applies to Economy AAnytime Level 1 and Level 2 awards only.
•  Awards can be booked from April 27 - May 20, 2018 for travel from:
 -    Curaçao: April 27 – May 20, 2018; September 9  – November 14, 2018
•  The trip must originate in Curaçao and is valid for fl ights marketed and operated by 

American Airlines to the U.S. (does not include Hawaii or Alaska) and Canada. 
•  1 free seven-day stopover permitted each way at a North American gateway such as 

Miami (MIA), Dallas-Fort Worth (DFW), Charlotte (CLT), Philadelphia (PHL), Los Angeles 
(LAX), Chicago (ORD), Phoenix (PHX) or New York Kennedy (JFK). 

Redemption of reduced mileage awards applies only to miles used from the 
Primary cardmember’s AAdvantage account and for bookings made as follows: 
 - Call American Airlines Reservations (reservation service charge waived)
 - Book at an American Airlines travel center (additional service charges may apply)
 -  This off er is not valid for booking on aa.com or at airports.
•  A $75 fee will be charged for award tickets booked less than 21 days prior to departure. 

This charge will be waived for AAdvantage Elite Status members.
•  Tickets booked under this promotion are subject to all taxes and fees associated with 

AAdvantage award seats and to the terms and conditions of the AAdvantage program.
•  All awards are subject to limited space and changes without prior notice.
•  American Airlines, AAdvantage, MileSAAver, AAnytime and the Flight Symbol logo are marks 

of American Airlines, Inc. American Airlines reserves the right to change the AAdvantage 
program at any time without prior notice and to end it with six months’ notice.

•  American Airlines is not responsible for products and services off ered by other companies.
•  For more information about the AAdvantage program visit aa.com/aadvantage. For 

more information about this reduced mileage award promotion call your local American 
Airlines reservations offi  ce.

DON’T HAVE AN 
MCB / AADVANTAGE® 

CREDIT CARD YET? 

APPLY TODAY! 
CALL 466 1111 OR VISIT 

MCB-BANK.COM!

Call to redeem your awards! 
Curaçao: +5999 869 5707

BOOKING DATES  April 27  - May 20  2018

TRAVEL DATES  April 27  - May 20   2018 
 September 9  - November 14  2018

Travel to the USA or Canada starting from 20.000 AAdvantage® 
miles of American Airlines. TRAVEL WITH FEWER MILES!

Kunstwerk voor Mafalda Minguel

Zangeres Mafalda Minguel kreeg op Dag van de Arbeid een kunst-
werk van de hand van lokale kunstenares Shartelle Santiago gebo-
den uit handen van Rudsel Marchena, presentator van het program-
ma Pro Info Krioyo. Dat gebeurde bij de buste van wijlen vakbonds-
leider Felix Chacuto.                                     FOTO RUDSEL MARCHENA

Krimp bevolking Curaçao
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Curaçaose be-
volking is in 2017 ten opzichte
van een jaar eerder met 326 per-
sonen gekrompen. Dat laat het
Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS) in een nieuwe up-
date weten. In dat jaar is het aan-
tal emigraties toegenomen en
zijn er minder kinderen gebo-
ren. 

Op 1 januari 2017 bestond de
bevolking uit 160.338 personen.
Een jaar later bestond deze uit
160.012 man. Per 1 januari 2018
waren er 73.172 mannen en
86.840 vrouwen op Curaçao.
Vorig jaar zijn er 1.548 kinderen
geboren; 793 zoons en 755 doch-
ters. Dit is 242 kinderen minder
dan in 2016. In 2017 zijn 4.602

personen naar Curaçao geëmi-
greerd. In 2016 waren dit 5.455.
Uit Nederland zijn vorig jaar
2.599 personen naar Curaçao
verhuisd, vanuit Venezuela 326
personen, vanuit China 182,
vanuit de Dominicaanse Repu-
bliek 167 en vanuit Bonaire 132
personen. In datzelfde jaar zijn
5.056 personen vanuit Curaçao
naar een ander land verhuisd:
4.065 personen naar Nederland,
217 naar Bonaire, 106 naar Aru-
ba en 59 naar Sint Maarten. 

In 2017 zijn er 1.420 perso-
nen overleden; 748 mannen en
672 vrouwen. Dit zijn er 62
minder dan in 2016. De meeste
personen die zijn overleden, be-
vonden zich in de leeftijdscate-
gorie van 80-84. 

Avianca breidt vluchten uit

Ontslag directeur
bieb op staande voet 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Gerda Willems, de directeur van Biblioteka Nashonal Kòrsou Frank
Martinus Arion is op staande voet ontslagen. Dat heeft advocaat Bertie Braam namens
het bestuur van de bibliotheek tegenover deze krant verklaard. 



Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In het eerste kwar-
taal van 2018 heeft Statenlid
Curtley Obispo (PAR) het meest
gebruik gemaakt van zijn vra-
genrecht. In genoemde periode
heeft de parlementariër tien
keer schriftelijk vragen gesteld
aan de regering. 

Dat blijkt uit een overzicht
van de prestaties van Statenle-
den in de eerste drie maanden
van dit jaar. 

Uit ditzelfde overzicht blijkt
dat Amparo dos Santos (Kòrsou
di Nos Tur), Gisette Seferina
(PAR), Yeser El Ayoubi (PAR) en
William Millerson (PAR) geen
gebruik van hun vragenrecht
hebben gemaakt. 

Dos Santos was ook het minst
aanwezig tijdens bijeenkomsten
van de Staten. Van de vijf Cen-

trale Commissievergaderingen
die in het eerste kwartaal zijn ge-
houden, was de parlementariër
van KdNT bij slechts één aanwe-
zig. Van de vijf openbare verga-
deringen heeft hij er drie bijge-
woond. 

Statenvoorzitter William Mil-
lerson (PAR), Giselle Mc Wil-
liam (MAN), Rennox Calmes

(PIN), Eugene Cleopa (MAN),
Jaime Córdoba (PS), Yeser El
Ayoubi (PAR), Wimbert Hato
(MAN), Curtley Obispo (PAR),
Ana Maria Pauletta (PAR), Yael
Plet (MAN), Elsa Rozendal
(MAN) en Gisette Seferina
(PAR) waren bij alle vergaderin-
gen - zowel Centrale Commissie
als openbaar - aanwezig. 

Marilyn Moses (MP), Gilmar
Pisas (MFK) en Meindert Rojer
(KdNT) waren wel bij alle open-
bare vergaderingen aanwezig,
maar zijn bij verschillende com-
missievergaderingen niet ko-
men opdagen. Andersom heeft
Stephen Walroud (PAR) alle
Centrale Commissievergaderin-
gen bijgewoond, maar was hij
niet bij alle openbare vergade-
ringen aanwezig; daarvan heeft
hij er één gemist. 

Persbureau Reuters zegt dat
het bedrijf vrijdag alle tankers
opdracht heeft gegeven terug te
keren naar Venezuela. Dat zou
blijken uit documenten die het
persbureau heeft ingezien.
PdVSA vreest meer inbeslagna-
mes nadat het Amerikaanse be-
drijf ConocoPhillips vrijdag be-
slag liet leggen op de olie en in-
stallaties van de olieterminal
Bopec op Bonaire en NuStar op
Sint Eustatius. Ook blijkt beslag
te zijn gelegd op de tegoeden en
activa van PdVSA op Curaçao en
Aruba. De Amerikanen willen
zo betaling van de schadeloos-
stelling van 2,04 miljard dollar
afdwingen die door de Interna-
tional Chamber of Commerce
(ICC) aan ConocoPhillips is toe-
gekend. Het Bestuurscollege
van Bonaire heeft de noodscena-
rio’s voor de levering van elektri-
citeit weer uit de kast getrokken
omdat Bopec de enige leveran-
cier is van olie voor de elektrici-
teitscentrale van ContourGlobal
Bonaire. ConocoPhillips zegt de
gevolgen voor Bonaire te willen
beperken, maar gesprekken
daar- over zijn nog gaande.
Daarom houdt het Openbaar Li-
chaam Bonaire ook de alterna-
tieve scenario’s achter de hand
in overleg met de betrokken mi-
nisteries in Den Haag.

De gevolgen van de inbeslag-
names kunnen ernstig zijn voor
PdVSA, zegt een deskundige te-
gen Reuters. De al met twee der-
de gekelderde export zakt nog
verder in, waardoor het bedrijf
nog dieper in de problemen
raakt. Vanuit Bonaire wordt veel
geëxporteerd naar China en an-
dere Aziatische landen. Conoco-
Phillips had in de arbitragezaak
bij de ICC 22 miljard dollar ge-
ëist en kreeg door ICC weliswaar
maar 2 miljard toegekend. Maar
er lopen nog andere arbitrageza-

ken over de nationalisering in
2007, van zowel ConocoPhillips
als ExxonMobil.Omdat Venezu-
ela en PdVSA armlastig zijn en
niet betalen wordt beslag gelegd
op bezittingen buiten Venezue-
la. De olie en de terminals van
Bopec en andere vestigingen
zouden volgens een bron van
Reuters zelfs verkocht kunnen
worden door ConocoPhillips.

Bopec heeft een capaciteit van
10 miljoen vaten olie. Er is ook
beslag gelegd bij NuStar op Sint
Eustatius, dat een capaciteit
heeft van 4 miljoen vaten. En
ook bij de Isla-raffinaderij op
Curaçao willen de Amerikanen
beslag leggen. Bopec en NuStar
waren volgens ingewijden in
2017 samen goed voor ongeveer
10 procent van de Venezolaanse
export, de Isla bracht 14 procent
binnen. 
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PdVSA laat
olietankers
terugkeren
Van onze correspondent
Kralendijk - Het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA
durft het niet aan om nog olietankers naar de eigen
installaties in het Caribisch gebied te sturen. 

Cursus over kennis van het lichaam afgerond 

Kinderen in de leeftijd 6-8 jaar en 9-11 jaar hebben in april bij Sentro Hubentut i Famia een cursus over
het lichaam afgerond. Afhankelijk van de leeftijdsgroep zijn in de cursus onderwerpen behandeld als
persoonlijke hygiëne, de ontwikkeling van een foetus, veranderingen in het lichaam tijdens de pubertijd.
Ouders die hun kind voor de cursus willen opgeven kunnen dat telefonisch doen via het nummer
7157200. FOTO SENTRO HUBENTUT I FAMIA

Overzicht prestaties Statenleden

In februari waren er twee op-
merkelijke geldstromen. Ener-
zijds werd 15,9 miljoen aan deel-
nemingsdividend ingevolge de
Belastingregeling Nederland -
Curaçao ontvangen; betrekking
hebbend op de belastingjaren
2015 tot en met 2017. Ander-
zijds is in februari de subsidie
voor het tweede kwartaal (april,
mei en juni) aan toeristenbu-
reau Curaçao Tourism Develop-
ment Foundation (CTDF) van
7,7 miljoen vooruitbetaald. 

Met ingang van het jaar 2016

zijn ook de geconsolideerde ba-
ten en lasten van de zogeheten
collectieve sector, althans voor
zover het de Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB) betreft, opge-
nomen in de FMR. Afgezien van
de lager gerealiseerde lasten van
de collectieve sector van 11,3 mil-
joen (voordelig dus) - in het bij-
zonder voor de basisverzekering
ziektekosten (bvz) van 9,4 mil-
joen - zijn er volgens Financiën

geen relevante afwijkingen tus-
sen de realisatie en de prognose
(-0,2 miljoen) over de eerste
twee maanden van het actuele
dienstjaar.

Tegenover de lager gereali-
seerde lasten van de collectieve
sector van 11,3 miljoen staan wel
lager gerealiseerde premieop-
brengsten van 9,1 miljoen. Per
eind februari wordt per saldo 2,9
miljoen onttrokken uit het
Schommelfonds - beschikbaar
saldo daarna 32,3 miljoen - om
de exploitatie van de sociale
fondsen sluitend te maken. De
prognoses op jaarbasis volgens
de SVB bedraagt 16,4 miljoen.

De kapitaaldienst tot en met
de verslagperiode voor het lo-
pende dienstjaar 2018 sluit met
een geconsolideerd nadelig sal-
do van 22,8 (prognose was 32,9
miljoen). ,,Er is (nog) geen nieu-
we financiering opgenomen.”
De Kapitaaldienst volgens de
eerste prognose sluit op jaarba-
sis voorlopig op 12,5miljoen in
de plus.

Het kasstroomoverzicht
maakt de financiële analyse
compleet met informatie over de
liquiditeit van Curaçao. De mu-
taties op de gewone dienst, de
kapitaaldienst (investeringen en
vaste financiering) en de (vlot-
tende) financiering (mutaties
van de debiteuren, crediteuren
en overige vlottende activa en
passiva) hebben tot en met de
laatste verslagperiode samen ge-
leid tot een afname van de liqui-
de middelen (cashflow) met -
42,6 miljoen in 2018 (en -74,5
miljoen in 2017).
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Zakenman
Dean Rozier heeft beroep
ingesteld tegen de uit-
spraak van de rechter in
eerste aanleg waarin hij
persoonlijk failliet is ver-
klaard.

,,De drie advocaten die Rozier
in de eerste zaak bijstonden zien
voldoende aanleiding om in be-
roep te gaan tegen de faillietver-
klaring van Rozier”, aldus een
persbericht namens Rozier
waarin het hoger beroep wordt
bekendgemaakt. Rozier is be-
kend van onder meer Kortijn IJs,
maar in het verleden was hij ook
politiek actief als fractievoorzit-
ter voor destijds regeringspartij
MFK totdat hij brak met de partij
van Gerrit Schotte en daarmee
zelfs het kabinet-Schotte van
MFK/PS/MAN ten val bracht.
Rozier was ook enige tijd Staten-
voorzitter.

De raadslieden van Rozier
hebben woensdag 2 mei bij het
Hof van Justitie een beroepsver-
zoek ingediend, nadat op 25
april het persoonlijk faillisse-
ment werd uitgesproken. Het
Antilliaans Dagblad deed hier
verslag van op 28 april.

,,Er loopt sinds 2016 een
rechtszaak rond een openbare
veiling van een huis op Kortijn
dat heeft plaatsgehad op grond
van een vonnis van oktober

2005 waarbij alle betrokkenen,
onder wie Rozier, alle voor-
schriften hebben nageleefd”,
legt het persbericht uit over de
achtergrond.

,,Elf jaar later startten twee
personen uit Venezuela een pro-
cedure tegen deze veiling van
2005. Dit leidde er op 5 februari
jongstleden toe dat er vonnis is
gewezen dat betrokkenen bij die
veiling deze twee Venezolanen
een som geld moeten betalen.”
De familie Rozier tekende me-
teen beroep aan tegen dat von-
nis, vervolgt het persbericht.

Hangende de uitkomst van de
beroepszaak, bood Rozier een
bankgarantie aan of om het geld
op een rekening bij een notaris
te storten. ,,Op die manier blijft
het beschikbaar voor de partij
die in hoger beroep wint. De Ve-
nezolanen verwierpen het voor-
stel en daarop heeft de rechter
Dean Rozier failliet verklaard.”

De drie advocaten hebben na
lezing van de argumenten van
de faillissementsrechter in eer-
ste aanleg geconcludeerd dat er
‘gerede gronden zijn’ om dit
vonnis voor te leggen aan het
Hof van Beroep met de hoop zo
spoedig mogelijk een uitspraak
te krijgen. ,,Daarmee kan het
faillissement ook zo snel moge-
lijk worden opgeheven. Het is
goed te benadrukken dat het niet
zo is dat Rozier niet kan voldoen

aan het vonnis voor betaling van
het geldbedrag, maar als het
geld aan deze personen wordt
uitgekeerd dan is de kans groot
dat de zakenman, als hij de be-
roepszaak wint, naar zijn geld
kan fluiten.”

Na evaluatie van de complexe
materie die op de achtergrond

speelt, verklaarden de advocaten
van Rozier dat hier ‘zeer princi-
piële zaken aan de orde zijn’.
,,Niet alleen hebben zij beroep
aangetekend, zij zullen er ook
niet voor terugdeinzen om deze
kwestie aan hogere instanties
voor te leggen, mocht onver-
hoopt het vonnis in hoger be-

roep ten nadele van hun klant
uitvallen.”

Voor hen is deze kwestie zo
principieel en van belang voor
de lokale advocatuur dat de drie
advocaten Rozier van hun kant
geen factuur zullen presenteren
voor hun werkzaamheden in de-
ze zaak.

Het persbericht verder: ,,De
heer Rozier had zich eerder al
teruggetrokken uit het bedrijf
van zijn vader om plaats te ma-
ken voor zijn zoon, maar dat
neemt niet weg dat de hele fami-
lie Rozier in deze kwestie geheel
en al achter Dean Rozier staat en
hem steunt om deze affaire voor
hem gunstig af te sluiten.”

Juist omdat de zaak opnieuw
onder de rechter is en om de be-
handeling van deze zaak niet in
de wielen te rijden, verkiezen
Rozier, zijn familie en zijn advo-
caten het om zich in dit stadium
van verder commentaar te ont-
houden, aldus het persbericht,
‘hangende de uitkomst van het
vonnis in hoger beroep’.

Dispuut over Kortijnweg 50
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Uw woning 
verkopen?

V.a. 1% makelaarscommissie.
Meldt uw woning aan via

www.dushihomes.com, 

info@dushihomes.com 

of bel 736-4466. 

Dushi Homes de nummer 1 
kwaliteitsmakelaar op Curaçao!
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Op kantoor,school of thuis bezorgd !!!

DE LEKKERSTE KROKETTEN  EN HAPJES 

VAN HET  EILAND

PARTYBOX FL. 74,= (incl. OB)

70 warme hapjes met 3 sausjes 

10 Kipsate’s

10 mini Saucijzenbroodjes

10 Kip nuggets

10 Kaasballen

10 mini Conchkroketjes

10 Rundvlees bitterballen 

10 mini Kipkroketjes

Checks t.n.v. Christoffel Int’l foods n.v. ,
Kaya Cupido 9, Curacao, 

Tel. 7377422 / 5605088   Fax: 7368129
Website: www.pointsnack.com  

Email: pointsnack@hotmail.com
Crib nr. 122288531

( excl. bezorgen fl .5,=) 
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Dean Rozier gaat in hoger beroep

Collectemaand Rode Kruis geopend

Een delegatie van het Rode Kruis Curaçao was onlangs bij de gou-
verneur van Curaçao en heeft daar de eerste donatie in ontvangst
genomen. De maand mei is de collectemaand voor het Rode Kruis
Curaçao en dit jaar is het doel om met de fondsenwerving en de
donaties een nieuwe ambulance aan te kunnen schaffen voor de
post te Barber. Om te kunnen voorzien in haar activiteiten is zij uit-
sluitend afhankelijk van donaties.  FOTO KABINET VAN DE GOUVERNEUR

Op pagina 11

Zakenman verzet zich tegen uitspraak faillissement
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Maandag 7 mei
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Overwegend half bewolkt en
enigszins heiig. De oostelijke
wind is matig tot vrij
krachtig: windkracht 4 tot 5
met af en toe krachtige uit-
schieters van windkracht 6
tot 7. De zee is vrij rustig tot
vrij ruw met golfhoogtes van
1,5 tot 2 meter.

Half bewolkt met kans op
een bui in de vroege ochtend.
Minder wind.
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Verwachting voor
vanmiddag 12 uur
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HET WEER OP
DE ANTILLEN

Oppositie: Weg met het Cft

LTE-prepaid event Digicel

Expositie Floating geopend in Maritiem Museum

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De oppositie,
bij monde van Charles
Cooper (MFK), Marilyn
Moses (MP) en Jaime
Cordoba (PS), wil af van
het College Financieel
Toezicht (Cft). ,,Opdoeken,
beter gisteren dan van-
daag. We moeten onze
eigen begrotingskamer in-
stellen.”

De overheidsfinanciën van
Curaçao staan er ondanks finan-
cieel toezicht slechter voor dan
in 2010, bij de oprichting van
het Land Curaçao. MP-Statenlid
Marilyn Moses concludeert dat
het Cft ‘het land niet vooruit
heeft geholpen’. Dit ligt aan 
de Nederlandse toezichthouder
zelf, vindt Moses. ,,Als jaarreke-
ningen keer op keer worden af-
gekeurd, hoe kan het land dan
vooruitgaan? Dat is niet con-
structief.”

De regering moet het financi-
eel beheer nog flink verbeteren
en vlotter zijn met het presente-

ren van goede jaarrekeningen,
zo concludeerde het Cft de voor-
bije jaren, waarin jaarrekenin-
gen te laat werden aangeboden
voor controle en ‘onvoldoende
betrouwbaar’ zijn gebleken om
te toetsen waar het geld naartoe
is gegaan. Dat Curaçao dit jaar
afstevent op een tekort op de be-
groting van meer dan 100 mil-
joen gulden, baart niet alleen
zorgen, het Cft heeft er weinig
vertrouwen in dat het gat kan
worden gedicht. Eerst moet het
begrotingstekort van 2017 nog
worden aangevuld. 

Volgens de oppositie in de
Staten is de woordkeuze van het
Cft veelbetekenend; door mel-
ding te maken van gebrek aan
vertrouwen geeft de toezicht-
houder blijk van zwakte, aldus
de Statenleden. Namens de
MFK stelt Charles Cooper dat
het Cft zo snel mogelijk moet
worden opgedoekt ten behoeve
van de oprichting van ’s lands ei-
gen begrotingskamer. Elk zich-
zelf respecterend land regelt zijn
financiële zaken namelijk zelf,
aldus de fractie van de MFK.

,,We willen niet dat Nederland
in onze keuken kijkt.”

Marilyn Moses (MP) is het
daar volmondig mee eens: ,,Met
oppressie en supervisie schieten
we niets op. Er moet een manier
zijn om hier onderuit te komen.
Meer niet. Wij gaan ervoor zor-
gen dat Curaçao een begrotings-
kamer krijgt, zodat we kunnen
zeggen: ,,Daaag Cft, doei, doei.” 

Sinds 2014 ligt er, op initiatief
van de toenmalige regeringspar-
tij PAIS, een uitgewerkt plan
voor een eigen begrotingskamer
die het Cft zou moeten vervan-
gen. Het te ontwikkelen staats-
orgaan wordt belast met de be-

geleiding en het doen van aanbe-
velingen ten aanzien van de be-
grotingscyclus, ook voor wat be-
treft beleid en financiën, zo staat
geformuleerd in een motie die
ingediend werd ten tijde van de
coalitie PS, MAN, MFK en PNP.
De begrotingskamer zou be-
staan uit vijf lokale financieel ex-
perts. 

Moses: ,,Wat we van Neder-
land nodig hebben is technische
bijstand. Meer niet.” Volgens de
oppositie is het Cft medeschul-
dig aan de economische malaise
en, volgens Meindert ‘Menki’
Rojer (KdNT) aan ‘Babylonische
financiële verwarring’.

‘Stop met zwaaien met 
vertrouwelijke informatie’
PAR-Statenlid Stephen Wal-
roud heeft tijdens de Staten-
vergadering over de landsbe-
groting gistermiddag, collega-
parlementariërs opgeroepen
te stoppen met citeren uit
vertrouwelijke documenten.
,,De informatie is niet voor
niets vertrouwelijk.” Hij gaat
ervan uit dat de Statenleden
niet opzettelijk de code of
conduct schonden, zegt Wal-
roud. ,,Ik denk niet dat het
hun intentie was, maar niette-
min, collega’s deelden te pas
en te onpas informatie die
afkomstig was van een pre-
sentatie van de Algemene

Rekenkamer Curacao, die een
week eerder achter gesloten
deuren had plaatsgevonden,
in de vaste commissievergade-
ring van Financiën. Nu liggen
die cijfers op straat.”
Damage control is niet moge-
lijk, stelt hij vast. ,,Je kunt
alleen maar signaleren,
achteraf, en er melding van
maken. Statenleden zijn on-
schendbaar, dus het blijft
zonder gevolgen voor de per-
soon in kwestie, maar ik hoop
dat iedereen voortaan nadenkt
en nalaat om in een openbare
vergadering uit vertrouwelijke
documenten te citeren.”

Advertentie

In verband met hemelvaartsdag zal 
Instituut Renata op donderdag 10 mei 
en vrijdag 11 mei 2018 gesloten zijn.

Vanaf maandag 14 mei 2018 zullen zij 
weer open zijn voor patiënten.

Wijziging openingstijden 

    Instituut Renata

Directeur van het Maritiem Museum Curaçao, Thamara Moreno-Vervuurt, en de commandant van Zr.Ms. Holland kapitein-luitenant ter
zee Jeroen van Zanten hebben zaterdag de expositie ‘Floating’ geopend. De afgelopen weken diende de Zr.Ms. Holland al als een varende
galerie. Op uitnodiging van de commandant exposeerde het marineschip aan boord namelijk de werken van zes leden van de Nederlandse
Vereniging van Zeeschilders. Een deel daarvan is nu tot en met 25 juni te zien in het museum aan de Brandhofstraat 1.   FOTO’S JEU OLIMPIO

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Telecommunica-
tiebedrijf Digicel organiseert
morgen een LTE-prepaid evene-
ment bij het kantoor in Sambil
waar de vele vragen over het LTE
prepaid plan van het bedrijf wor-
den toegelicht en men vragen
kan stellen. ,,Wie graag meer
voordeel wil behalen uit de My-

Digicel App en bonusdata wil
krijgen met de Digicel LTE pre-
paid bundle via de My Digicel
App moet langskomen”, aldus
het bedrijf. Het evenement is
van 16.00 tot 19.00 uur en wie
meedoet krijgt de kans een Sam-
sung Galaxy S8 te winnen. 

www.digicelcuracao.comi
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TUI gaat
Dreamliners
ombouwen 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - TUI fly introduceert op 1 juli een nieuwe
service aan boord van haar vijf B787 Dreamliners: de
Deluxe-klasse. De komende maanden worden de toestel-
len omgebouwd, zodat de luchtvaartmaatschappij haar
reizigers op de verre vluchten extra comfort en service
kan bieden.

Happy hour als dankbetuiging

Als erkenning en dankbetuiging aan het team dat ervoor heeft gezorgd dat het vrachtschip Xin Guang
Hua veilig de haven kon worden binnengeloodst met de twee drijvende dokken, heeft Curaçao Ports
Authority (CPA) een happy hour gehouden. Directeur van CPA, Humberto de Castro, benadrukte de be-
wonderingswaardige prestatie en coördinatie tussen alle betrokken partijen. Ook directeur van Kompa-
nia di Tou Kòrsou (KTK), Surldric Rojer, gaf aan bijzonder trots te zijn. Lodewijk Franken, van Damen
Shiprepair Curaçao meldde dat het werk voor zijn bedrijf nu gaat beginnen. Waarschijnlijk kunnen de
dokken in de tweede helft van de maand augustus operationeel zijn, zo maakte hij bekend.      FOTO CPA

Met de introductie van Deluxe
komen de Star Class en Premi-
um klasse te vervallen. De Econ-
omy en Comfortklasse zullen
blijven bestaan. De Deluxe-reizi-
gers komen voorin het toestel te
zitten op stoelen die gelijk zijn
aan de huidige Premiumstoel.
Maar de Deluxe-reizigers heb-
ben in de nieuwe indeling meer
beenruimte: ten minste 106 cen-
timeter. Wie Deluxe boekt krijgt
daar 40 kilogram ruimbagage
bij en de mogelijkheid voor een
stoelreservering. Ook hebben zij
recht op ‘priority boarding’ bij de
gate, kunnen zij door de ‘fast
track’ bij de security op Schiphol

en hebben zij toegang tot een
Schiphol lounge. TUI stelt dat
daarnaast voor deze reizigers be-
tere maaltijden beschikbaar zijn,
zowel qua presentatie als qua in-
houd.

De vijf Dreamliners van TUI
fly Benelux zullen er na de ‘ver-
bouwing’ allemaal hetzelfde uit
gaan zien. De toestellen krijgen
straks elk 25 Deluxe-stoelen, 
126 Comfort-stoelen en 154
Economy-stoelen. De concepten
van die laatstgenoemde twee
klassen blijven ongewijzigd, al-
dus TUI fly. De Deluxe-service is
te boeken op vluchten met de
reisdatum vanaf 1 juli.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onderwerp van ge-
sprek tijdens de aflevering van
‘Hoyer in Business’ van van-
avond is ‘fundraising’. Aan tafel
schuiven Kenny Canword (Orco
Bank), Louise Elstak, Raiza Par-
do (beiden van Fundashon Pre-
venshon), Leo Rigaud, Gino Co-
va en Patrick Thissen (leden van
Rotary Club Willemstad en Ro-
tary Club Curaçao). 

Zij zullen samen met de pre-

sentatoren van het radiopro-
gramma Valery Sinot en Maya
van der Werve aan de stamtafel
het laatste nieuws, innovatieve
concepten en belangrijke onder-
nemerslessen bespreken. 

Hoyer in Business wordt van-
avond uitgezonden van 18.00 tot
19.00 uur op Radio Hoyer 2.
Voor één keer wordt het pro-
gramma live vanaf het Octagon-
plein bij Avila uitgezonden, van-
wege het Walking Dinner, waar-
mee de Rotary geld ophaalt voor
nieuwe mammografie-appara-
tuur voor Fundashon Prevens-
hon. Zaterdagochtend van 9.00
tot 10.00 uur is de herhaling te
horen.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Managing-director
bij Damen Shiprepair Curaçao,
Lodewijk Franken, geeft op
woensdag 23 mei om 12.00 uur
een lezing over hoe het proces
van groei zich op een solide en
winstgevende basis nu en in de
toekomst zal gaan voltrekken.
Dat kondigt de Vereniging Be-
drijfsleven Curaçao (VBC) aan. 

De werkzaamheden in de
scheepsreparatie biedt volgens
VBC perspectief op verbetering
en toename van de welvaart. ,,Al-
le tekenen wijzen in de richting
dat de internationale droogdok-
scheepsreparatie en conversie-
activiteiten een revitalisatiefase

tegemoet gaan en dat deze acti-
viteiten weer een voorname rol
zullen gaan vervullen in het pro-
ces van het bewerkstelligen van
duurzaam economisch herstel
en groei van de Curaçaose eco-
nomie alsmede behoud en hope-
lijk uitbreiding van de werkgele-

genheid. Deze ontwikkeling is te
danken aan het privatiseren van
deze sector en het aantrekken
van de Nederlandse investeerder
de Damen Shipyard Group”, al-
dus de vereniging.

De lezing met lunch, ge-
naamd ‘Damen expands in the

Caribbean - Diversification leads
to market expansion’, vindt
plaats in het Atrium van het Re-
naissance Hotel. 

Belangstellenden kunnen
kaarten bestellen bij het bureau
van VBC aan de Kaya Jr. 
Salas 1. Dit kan ook telefonisch
(4611210, 4615422) per fax
(4625422) of door te mailen
naar info@vbcuracao.com.

Lezing over toekomst Damen Shiprepair

Van onze redactie
New York - De aandelenbeurzen
in New York zijn gisteren hoger
gesloten. Beleggers waren vooral
in de ban van eventuele nieuwe
sancties tegen Iran. De olieprij-
zen en daarmee de beurskoer-

sen van oliegerelateerde fondsen
liepen daardoor aanvankelijk
flink op, al verdampte de winst
deels na een tweet van president

Donald Trump. Daar-
naast deden techbedrij-
ven het onder aanvoe-
ring van Apple goed.
De toonaangevende
Dow-Jonesindex sloot 0,4 pro-
cent hoger op 24.357,32 punten.
De breder samengestelde S&P
500 ging ook 0,4 procent om-
hoog, tot 2.672,63 punten. Tech-
nologiebeurs Nasdaq won 0,8
procent tot 7.265,22 punten. De
Amerikaanse president Donald
Trump liet weten vandaag zijn
beslissing wereldkundig te ma-
ken over eventuele nieuwe sanc-
ties tegen Iran, een grote olie-
producent. Uit vrees voor nieu-
we sancties liepen de olieprijzen
al enige tijd op, maar de stijging
van gisteren werd door de aan-
kondiging tenietgedaan. Apple
steeg na de forse winst van vrij-
dag 0,7 procent. Voor het week-
end liet topbelegger Warren
Buffett weten zijn belang in de
beurszwaargewicht fors te ver-

groten. Ook andere
techbedrijven profiteer-
den van het sentiment
onder beleggers. Zo ste-
gen Tesla, Netflix, Ama-

zon en Microsoft tot 3 procent.
AthenaHealth werd ruim 16
procent meer waard op het
nieuws dat investeringsmaat-
schappij Elliott Management
een bod op het gezondheids-
technologiebedrijf heeft uitge-

bracht. Het bod van 160 dollar
per aandeel komt neer op in to-
taal bijna 6,5 miljard dollar. Star-
bucks (min 0,4 procent) sloot
een deal met Nestlé. De Zwitser-
se voedingsmiddelengigant gaat
voor een eenmalig bedrag van
ruim 7 miljard dollar de produc-
ten van de Amerikanen buiten
de koffieketen verkopen. Voed-
selproducent Tyson Foods open-
de de boeken en zag zijn netto-
winst dalen. Het aandeel herstel-
de van een lagere opening en
won uiteindelijk 0,4 procent.

Wall Street ziet olieopmars deels verdampen
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Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 

Reischeques  en 

Overboekingen

Verkoop aan 

Publiek

USD-Amerikaanse Dollar 1,77 1,78 1,82

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 162,43 163,29 165,73

GBP-Engelse Pound Sterling 2,34 2,39 2,47

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 176,95 177,67 180,26

CAD-Canadese Dollar 1,36 1,38 1,41

EUR-EURO per EUR.100 210,06 211,98 216,25

AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 1=101.20*

2=101.00*

Aankoop van

Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten stelt de 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het deviezenverkeer.

*1  = voor bankpapier *2  = voor overboekingen en bankcheques 

W I S S E L K O E R S E N
Officiële koersen geldig op: 7 mei 2018

NIBanc, J.B. Gorsiraweg 4, Curaçao. Tel. (5999) 4621116 

www.nibanc.com

$69,90
per vat

6 mei

7 mei

$69,77
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Hoyer in 
Business over
fundraising



Door Agnes van Bergen

Gisteren zijn de eindexa-
menkandidaten gestart
met het examen infor-

matica op zowel havo- als vwo-
niveau. Op het Radulphus
College vertoeven de examen-
kandidaten in de nieuwbouw,
waar vroeger de barakken ston-
den. Een prachtige locatie, met
airco gekoelde lokalen, ver weg

van het
rumoer van
de overige
leerlingen.
Dertien leer-
lingen van
het vwo en 21

leerlingen van de havo zullen
zich over de examenopgaven
buigen. Het examen vindt
plaats van 7.30 tot 10.30 uur,
maar rond 10.00 uur verlaten
de eerste havo-kandidaten reeds
het lokaal. De vwo-kandidaten
blijken de volledige tijd nodig te
hebben. Bij navraag vertelt
Greijmans, vakdocente infor-
matica: ,,Het vwo-examen was
niet direct moeilijk, maar wel
wat aan de lange kant. Geen
van beide examens vallen onder
‘de lastige jaren’. Met betrek-
king tot de havo-kandidaten is
mijn bezorgdheid, of zij wel
alles goed lezen. Soms kijken
zij over bepaalde informatie
heen. Ook werken sommigen
niet nauwkeurig genoeg. De
vwo-kandidaten laten over het
algemeen een andere studie-
houding zien, die zich ook
manifesteert in het maken van
het examen: zij lezen nauwkeu-
riger en nemen meer de tijd
om alles nog eens extra na te
lezen. Een voorbeeld daarvan is
een opgave op havo-niveau: bij
SQL (Styructured Query Lan-
guage), een gestandaardiseerde
programmeertaal, moet men
echt nauwkeurig met de kom-

ma’s en punten werken. De
laatste vraag, over het Ping
Ping-robotje, was bijzonder
leuk. De kandidaten moesten
daar zelf een programmaatje
voor in elkaar zetten.” Drup-
pelsgewijs komen de havo-kan-
didaten als eersten de trap van
de nieuwbouw af. Drie havo-
kandidaten die reeds om 10.00
uur klaar waren vertellen over
hun ervaringen. Jeremy Vrolijk:
,,Informatica vind ik gemakke-
lijk. Ik heb er veel interesse
voor, daarom was ik vroeg
klaar. Ook heb ik er hard voor
gestudeerd.” Jingxi de Groot
heeft veel oefenexamens ge-
maakt: ,,We hebben veel ge-
daan tijdens examentrainingen
op school. Ik vond dit examen
niet echt moeilijk.” Clayton
Olaria vertelt hetzelfde verhaal:
,,Ik wist al veel van informatica.
Het met elkaar studeren helpt
goed. We delen informatie via
WhatsApp. Ik vond de school-
examens moeilijker.” De vwo-
kandidaten verlaten vrijwel
allen tegelijk het examenlokaal.
Miadin Wu vond het werk niet
echt veel: ,,We hadden genoeg
tijd om alles af te krijgen. Wel
heb ik goed opgelet om de tijd
tussen de multiplechoicevragen

en de open vragen goed te ver-
delen. Sommige vragen waren
super gemakkelijk, maar er
waren ook echte denkvragen
bij, waarvan de antwoorden niet
in het boek staan. Dan zélf na-
denken en concluderen. Een-
maal klaar heb ik de resterende
tijd gebruikt om na te lezen en
te controleren. Ik denk, dat ik
het voor een voldoende ge-
maakt heb. Voor de school-
onderzoeken sta ik een dikke
zes. Daar ben ik tevreden mee.” 

Op het MIL doen 8 leerlin-
gen van de vwo-afdeling en 21
leerlingen van de havo-afdeling
mee aan dit examen. Alvorens
het examen begint, worden de
procedures in alle rust doorge-
nomen met de leerlingen, zodat
zij zich op hun gemak voelen
en er alle vertrouwen in hebben
dat het gaat lukken. De rector
start samen met een ochtendge-
bed om als rooms-katholieke
school ook op het spirituele vlak
de kandidaten te ondersteunen.
Na een flinke voorbereiding
gedurende de laatste weken en
goede rust in het weekend zijn
de leerlingen aan de slag
gegaan. De kop is er af. Er zijn
nog vele spannende dagen te
gaan.
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S T I L T E :  E X A M E N !

Havo-kandidaten RC, vlnr.: Jeremy Vrolijk, Jingxi de Groot en
Clayton Olaria. FOTO AGNES VAN BERGEN

De examenkandidaten RC verlaten druppelsgewijs de lokalen via de
trap van de moderne nieuwbouw. FOTO AGNES VAN BERGEN

Examenkandidaten van het MIL buigen zich geconcentreerd over de
stof. FOTO MIL

Examens havo en vwo begonnen 
Tyrol-Carolus
bij Curinde
herbenoemd
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Stichting Bureau Toezicht en Normering
Overheidsentiteiten (SBTNO) heeft geen bezwaar tegen
de herbenoeming van Daisy Tyrol-Carolus als voorzitter
en financieel deskundige van de Raad van Commis-
sarissen (RvC) van de Curaçao Industrial & International
Trade Development Company (Curinde). 

Wel moet de mi-
nister van Economi-
sche Ontwikkeling,
Steven Martina
(MAN) ervoor zor-
gen dat de informa-
tie over de RvC van
Curinde bijgewerkt
wordt in het han-
delsregister van de
Kamer van Koop-
handel (KvK). 

Martina moti-
veert de herbenoe-
ming van Tyrol-Ca-
rolus als volgt: ,,Zij
heeft sinds het jaar
1992 verschillende leidingge-
vende en bestuurlijke functies
vervuld. Zij heeft een uitgebrei-
de kennis en ervaring als finan-
cieel expert en heeft verschillen-
de functies van bestuurder en
van toezichthouder vervuld. Zij
heeft gedurende de afgelopen
26 jaar ruime ervaring opge-
bouwd in het besturen van orga-
nisaties en het behalen van con-
crete resultaten. Zij heeft haar
heao aan de Bedrijfshogeschool
Katholieke Leergangen positief
afgerond en ze is bezig de oplei-
ding Master of Business Admi-

nistration af te ron-
den. Op basis van
haar opleiding en
werkervaring vol-
doet Tyrol-Carolus
aan het profiel van
financieel expert.”

Doorslaggevend
voor SBTNO is dat
Tyrol-Carolus twee
beoordelingen
heeft gehad van de
RvC waaruit blijkt
dat zij haar taken
als lid en voorzitter
naar alle tevreden-
heid heeft vervuld.

Het adviesorgaan: ,,Ook heeft de
adviseur het op 12 maart 2018
door de kandidaat ondertekende
overzicht van nevenfuncties en
zakelijke relaties en de eveneens
op 12 maart 2018 door de kandi-
daat ondertekende onafhanke-
lijkheidsverklaring aangetrof-
fen.”

Curinde promoot en facili-
teert bedrijven in de exportin-
dustrie die zich willen vestigen
of gevestigd hebben in de vrije
zones, te weten Curaçao Econ-
omic Zones en Industrial Park
Brievengat.

Daisy Tyrol-Carolus
FOTO ARCHIEF



Het faillissement van Dean Mi-
les John Rozier werd 25 april
door de rechter uitgesproken na-
dat daartoe een verzoek werd ge-

daan door de in Venezuela wo-
nende Indra Kadir Ally en haar
bewindvoerder Maria da Concei-

ção de Gouveia Rodriguez in
verband met het onroerend goed
Kortijnweg 50. 

De ijsblokjesfabriek Kortijn
heeft als adres Kortijnweg 48.
Volgens de advocaten van Kadir
Ally en Rodriguez - Roderik van
Hees en Tiffany de Palm van
VanEps Kunneman VanDoorne
- heeft Rozier ‘onder valse voor-
wendselen de ouderlijke woning
aan de zwakbegaafde en ook li-
chamelijk zwaar gehandicapte
Kadir Ally weten te ontfutselen’.

Daarvoor stelde het gerecht
hem in februari dit jaar aanspra-
kelijk en veroordeelde Rozier 
en zijn rechtspersonen ‘hoofde-
lijk tot betaling van ongeveer
450.000 gulden’. De contactper-
soon van Kadir Ally op Curaçao
gaat op 10 maart akkoord met
een schikking ‘om nog diezelfde
week 375.000 gulden te betalen’,

maar volgens de advocaten wei-
gert Rozier de overeenkomst te
tekenen en heeft hij niet betaald.

In verband met het faillisse-
ment is advocaat Arend de Win-
ter door het gerecht aangesteld
tot curator. In het faillissements-
vonnis komt als (enige) ge-
machtigde van Rozier alleen de
naam van advocaat Achim Hen-
riquez voor. Tegen het vonnis in
verband met het onroerend goed
Kortijn 50 is hoger beroep inge-
steld. ,,Het vonnis wordt be-
twist”, aldus Henriquez. ,,Dat
proces is gaande.” Rozier heeft
de vordering nooit betaald om-
dat Kadir Ally en Rodriguez be-
nadrukten geen geld te hebben
en daarom het risico groot is dat
zij hem niet terug kunnen beta-
len, mocht ‘een ander oordeel
volgen’. Rozier is dus niet opge-
houden te betalen, pleit advocaat

Henriquez. ,,Hij betaalt alles,
behalve wat hij betwist.”

Advocaten Van Hees en De
Palm vermoeden dat Rozier zijn
vermogen heeft ‘verborgen’ in
een Stichting Pensioenfonds 
en een Arubaanse Vrijgestelde
Vennootschap (AVV). Met het
faillissement hopen zij dat een
curator weet door te dringen tot
het verstopte geld en dat Rozier
‘eindelijk zijn schulden betaalt’.
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‘Een groot
probleem bij
sluiting asiel’
Verschillende stichtingen ook geen ruimte
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Als Stichting Dierenbescherming genood-
zaakt is de deuren te sluiten, zal Curaçao met een groot
probleem kampen voor wat betreft de opvang van in de
steek gelaten honden en poezen. 

Curaçaoënaars die met hun kennis en ervaring een bijdrage kunnen leveren aan de plannen van het
kabinet, waren voor de sessie uitgenodigd om hun visies en ideeën te delen.      FOTO’S ALGEMENE ZAKEN

Dat stelt Statenlid Giselle Mc
William (MAN) in een brief aan
minister Suzy Camelia-Römer
(PIN) van Gezondheid, Milieu
en Natuur. 

,,De verschillende stichtingen
die ook helpen bij het dierenpro-
blematiek hebben al aangegeven
niet de ruimte te hebben om al
deze dieren onder te brengen.”
Dit heeft tot gevolg dat er meer
honden en poezen op straat zul-
len zwerven en dat vormt weer
een gevaar voor de gezondheid,
het verkeer en geeft buitenlan-
ders tevens een negatief beeld
van het eiland, zo schrijft Mc
William in haar brief. 

Deze krant meldde vorige
week dat Stichting Dierenbe-
scherming in financieel nood-
weer verkeert. De bodem van de
kas is in zicht en als er niet snel
een oplossing komt voor de fi-
nanciële problemen van de
stichting, heeft het eiland straks
geen dierenasiel meer, zo werd
gewaarschuwd. Ondertussen zit
het asiel overvol met alleen al zo-
’n honderd honden. Is de mi-
nister op de hoogte van de finan-
ciële situatie van de stichting?,
zo wil Mc William weten. Wat
kan er op korte termijn gedaan

worden opdat de deuren van de
Dierenbescherming open kun-
nen blijven? Zo luidt een 
volgende vraag van het Statenlid.
En tot slot: ,,Als de stichting ge-
noodzaakt is de deuren te slui-
ten, hoe wordt dan omgegaan
met de grote hoeveelheid zwer-
vende honden en poezen op Cu-
raçao?”

Stichting Dierenbescherming
Curaçao heeft zeventig jaar lang
zorg gedragen voor het dieren-
asiel, gelegen te Parera. Maar nu
wordt echter gevreesd voor slui-
ting. De collecte en andere fun-
draisingsactiviteiten eind vorig
jaar hebben samen een stuk
minder geld opgeleverd dan
voorheen en ook de overheids-
subsidie loopt gestaag terug. Bo-
vendien zijn sponsoring en bij-
dragen van bedrijven begin dit
jaar lager uitgevallen dan ge-
hoopt. ,,Het kost steeds meer
moeite mensen en organisaties
ervan te overtuigen om bij te
dragen. De markt is bovendien
meer dan verzadigd doordat
allerlei instellingen die nage-
noeg hetzelfde werk doen op de-
zelfde deuren kloppen voor geld-
elijke bijdragen”, zo liet de stich-
ting eerder weten.

Denktanksessie over uitdagingen kabinet
Van een onzer verslaggevers
Den Haag/Willemstad - De eer-
ste sessie van de door het Kabi-
net van de Gevolmachtigde mi-
nister van Curaçao opgerichte
denktank heeft onlangs plaats-
gevonden bij het Curaçaohuis in
Den Haag.

De denktank is samengesteld
uit professionals die in verschil-
lende sectoren werkzaam zijn of
zijn geweest. Samen met de Cu-
raçaose schrijvers Walter Palm
en Chesley Rach heeft het Cura-
çaohuis een ‘shortlist’ samenge-
steld van Curaçaoënaars die met
hun kennis en ervaring een bij-
drage kunnen leveren aan de
plannen van het kabinet. 

Tijdens de eerste denktank-
sessie werd een presentatie ge-
geven over de aandachtspunten

van het kabinet-Rhuggenaath,
die ook in het regeerakkoord en
urgentieplan terug te vinden
zijn. Omdat al deze onderwer-
pen niet in één sessie behandeld
konden worden, zal het kabinet
gedurende het jaar verschillende
sessies organiseren. Daarbij
wordt steeds een thema uitge-
licht, zoals bijvoorbeeld onder-
wijs, economie en gezondheids-
zorg. Voor ieder onderwerp wor-
den leden van de denktank
uitgenodigd die over een rele-
vante expertise beschikken.

Anthony Begina, Gevol-
machtigde minister van Cura-
çao, stelt dat de genodigden en-

thousiast waren over de denk-
tank en tijdens de eerste sessie
hun visie en ideeën hebben ge-
deeld. ,,Deze waardevolle infor-
matie nemen we mee in de plan-
ning voor de aankomende ses-
sies. We zijn erg blij dat mensen
zich gelijk betrokken voelden en
we merkten dat er ook van hun
kant behoefte was om hun ex-
pertise met elkaar en met ons te
delen. Samen kunnen we de uit-
dagingen die het kabinet heeft
adequaat en efficiënt aanpak-
ken”, zo stelt Begina. 

Het Curaçaohuis werkt nu
aan de planning voor de aanko-
mende sessies.

Dispuut over Kortijnweg 50 Vervolg van pagina 7
dean rozier

Tegen het vonnis in verband met het onroerend goed Kortijn 50 is
hoger beroep ingesteld. FOTO JEU OLIMPIO
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Supersnelle
tijden bij
dragraces
Henriquez: De hele wereld kijkt mee
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het baanrecord van de piste werd niet
gebroken. Maar tijdens de dragraces bij Ronde Klip wer-
den in het laatste weekeinde van april wel ‘extreem snel-
le’ tijden gereden. De Curaçao International Raceway
stond drie dagen lang wereldwijd in de spotlight.

,,De hele wereld heeft meege-
keken”, zegt Achim Henriquez,
bestuurslid van organisator van
het evenement Curaçao Extreme
Foundation. Want de verwach-
ting was hooggespannen. 

Nog nooit eerder had een 
auto de kwart mijl op de Cura-
çaose piste in vijf seconde weten
af te leggen. Die kans was nu 
reëel. Maar de twee snelste auto-
’s van het circuit, de Toyota
Camry van de Amerikaan Ga-
briel Rodriguez en de Chevy

Corvette van Joselin Pizarro uit
Puerto Rico, raakten in de pro-
blemen. ,,Een reactie op het Cu-
raçaose klimaat en de wind”,
zegt Henriquez. ,,Maar zes se-
conde en een lage zeven is toch
heel snel. Beide coureurs komen
volgend jaar terug om het op-
nieuw te proberen. Dan zijn ze
beter voorbereid en gaat het ze-
ker lukken.”

Dat er inderdaad baanrecords
sneuvelen, is belangrijk voor de
Curaçao International Raceway,

zoals de racebaan officieel heet.
,,Dan wordt het gemakkelijker
om in de toekomst grotere auto-
’s naar het eiland te trekken”,
zegt Henriquez. ,,En dat is ook
goed voor Curaçao, want autora-
cen kost veel geld en er komen
vermogende mensen opaf. Die
willen we graag hebben op het
eiland.”

Curaçao Extreme Foundation
heeft in 2015 het autoracen weer

nieuw leven ingeblazen. ,,Dra-
gracen is van oudsher diep ge-
worteld in de Curaçaose samen-
leving”, zegt Henriquez. ,,Wij-
len Paul Wederfoort en Frankie
Brandao hebben de sport groot
gemaakt op het eiland. In de ja-
ren tachtig was het een enorm
spektakel maar daarna is het in
de vergetelheid geraakt.”

Drie jaar later kondigt de or-
ganisatie het Curaçao Extreme

Drag Fest 2018 aan als het groot-
ste dragrace-evenement in de re-
gio. Drie dagen lang - 27, 28 en
29 april - hebben honderden
deelnemers uit Curaçao, Aruba,
en Bonaire, maar ook uit Puerto
Rico, Venezuela, Colombia en
de Verenigde Staten, het tegen
elkaar opgenomen. Duizenden
raceliefhebbers zijn komen kij-
ken. De laatste dag zijn alle
10.000 kaarten uitverkocht.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het boek ‘Fifa
Wereldkampioenschap Voetbal
2018 met Rusland als gastland’
is vertaald naar het Papiaments.
‘Fifa Kopa Mundial 2018 i su an-
fitrion Rusia’ is een educatief
boek en wordt op zaterdag 12
mei om 10.00 uur gepresen-
teerd in het auditorium van de
Openbare Bibliotheek Frank
Martinus Arion. 

Auteur van het boek, Erwin
Koster, vindt het van belang dat
er ook op Curaçao over het WK
gediscussieerd kan worden op
basis van betrouwbare informa-
tie. Vandaar het boek dat als doel
heeft om informatie te verschaf-
fen waarmee de lezers op niveau
een gefundeerde mening kun-
nen vormen.

Het WK-boek bevat zes hoofd-
stukken en twee bijlagen. In het
eerste hoofdstuk maakt de lezer
kennis met Rusland; er wordt al-
gemene informatie over het land
gegeven en meer specifieke in-

formatie over de geschiedenis,
economie en het klimaat.
Hoofdstuk 2 gaat over het begin
van het gereglementeerde, mo-
derne voetbal in Engeland. Dit
waaide over naar Europa en later
ook naar de andere continenten,
wat in 1930 leidde tot het organi-
seren van een wereldkampioen-
schap. 

In het derde hoofdstuk wordt
beknopte informatie gegeven
over alle WK’s; van de eerste tot
de laatste in 2014. Ook worden
van Rusland de steden en sta-
dions gepresenteerd waar de
wedstrijden gespeeld zullen
worden. Hoofdstuk 4 gaat in op
de Fifa-wereldranglijst en inte-
ressante statistieken, zoals de re-
cords van de wereldkampioen-
schappen. 

Hoofdstuk 5 behandelt het
kwalificatiesysteem voor het WK
en de landen die zich geplaatst
hebben voor Rusland. Hierin is
ook het wedstrijdschema opge-
nomen dat de lezer vanaf de
tweede ronden zelf kan blijven
bijhouden. Tot slot worden in
hoofdstuk 6 alle nationale teams
die aan het WK deelnemen uit-
gebreid geanalyseerd. De infor-
matie bestaat per land uit eerde-
re deelname aan het wereldkam-
pioenschap, het verloop van de
kwalificatie, de sterspelers, de
positie op de Fifa-ranking, de
spelers en de sterke en zwakke
punten van het team. 

De twee bijlages bestaan uit 1)
een toets en 2) de goede ant-
woorden en verschillende for-
mules om het resultaat te bepa-

len. De toets bestaat uit 85 meer-
keuzevragen en heeft als doel
om de kennis van het WK voet-
bal te bepalen van de lezer. Het

is de bedoeling dat de vragen
voor het lezen van het boek inge-
vuld worden, zodat de lezer na
het uitlezen als het ware kan

‘meten’ dat ‘ie er qua kennis op
vooruit is gegaan. ,,Nu al hebben
we een groot succes te vieren:
Curaçao won de Caribbean Cup
2017 en is daardoor de regeren-
de kampioen van het Caribisch
gebied”, zo schrijft Koster.

WK-boek in Papiaments
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OPENBARE AANBESTEDING 

 

STATEN VAN CURAÇAO 

 

Uitzending Statenvergaderingen 

 

De Staten van Curaçao maken hierbij bekend de aanbesteding van Statenproject no. 

2018/01 

 

“DIRECTE RADIO-UITZENDINGEN VERGADERINGEN STATEN CURAÇAO” 

 

De Staten van Curaçao roepen hierbij radio-omroepbedrijven op, die zorg willen dragen 

voor het uitzenden van de vergaderingen van de Staten. 

 

BESTEK 

Vanaf maandag 7 mei 2018 bestaat de mogelijkheid om een exemplaar van de beschrijving 

van de opdracht (bestek) op te halen bij het Statengebouw te Breedestraat nr. 10. 

Op 24 mei 2018 wordt een inlichtingenbijeenkomst gehouden. 

 

INSCHRIJVING EN AANBESTEDING 

Uw offerte dient uiterlijk op 8 juni 2018 vóór 11.00 uur v.m in een gesloten enveloppe, 

waarop duidelijk het projectnummer vermeld is, in een daarvoor bestemde en als zodanig 

aangeduide bus bij de ingang van het Statengebouw te Wilhelminaplein 4 te worden 

gedeponeerd. 

Direct na dit tijdstip zal de opening van de inschrijvingen een openbare bijeenkomst in de 

vergaderzaal van de Staten aan de Breedestraat (P) nr. 10 (La Bonanza-gebouw) 

plaatsvinden. 

 

 

De Griffier van de Staten van Curaçao, 

 

mr. S.R. Cijntje 

De Curaçaose Jennevieve Abath won zaterdag 28 april in de categorie JR Dragster met haar racemon-
ster Genesies tijdens de dragraces bij Ronde Klip. FOTO SPORT.CW



Ellis vertegenwoordigde Sint
Maarten tijdens de plechtige ce-
remonie die jaarlijks wordt ge-
houden op de Dam, in aanwe-
zigheid van koning Willem-
Alexander en koningin Máxima.
Het koningspaar mag altijd als
eerste een krans leggen bij het
oorlogsmonument voor de
slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog, maar ook voor die
van latere oorlogen en vredemis-
sies. Daarna wordt ‘the Last
Post’ gespeeld, gevolgd door
twee minuten stilte, het zingen
van het volkslied, het voordra-
gen van een gedicht en een toe-
spraak. Pas daarna leggen ver-
tegenwoordigers van verschil-
lende andere groepen hun
kransen. Zo beschrijft de krant
de jaarlijkse herdenking. 

Ellis maakte deel uit van een
groep van zes personen die 
de Rijksministerraad vertegen-
woordigde, onder leiding van de
Nederlandse premier Mark Rut-
te. Verder waren minister van
Defensie Ank Bijleveld-Schou-
ten, staatssecretaris Paul Blok-
huis, Gevolmachtigde minister
Anthony Begina van Curaçao en
Gevolmachtigde minister van
Aruba Guillfred Besaril hierbij.
Ellis was de laatste persoon in de
rij toen de groep naar het Oor-
logsmonument wandelde, waar
Rutte en Blokhuis een krans
zouden leggen. Volgens The
Daily Herald leek de Gevol-
machtigde minister van Sint
Maarten al niet synchroon te
lopen met de rest en maakte hij
vervolgens, onmiddellijk na het
leggen van de krans, de fout
door te vroeg weg te lopen.

Dit zou slechts een seconde of
twee hebben geduurd, maar is
niet onopgemerkt gebleven. Op
de live-beelden was te zien hoe
het aanwezige publiek verrast
dan wel ontstelt reageerde. Sint
Maartenaren in Nederland zou-
den teleurgesteld op het voorval

hebben gereageerd. ,,Sommigen
zeiden dat Ellis’ actie onhandig
was en ze noemden het zelfs een
schande”, aldus de krant. 

Het incident toont volgens
The Daily Herald het belang aan
van een geschikte vertegenwoor-
diger van Sint Maarten in Den
Haag. ,,Een persoon die gezag
uitstraalt en die over de kennis
en vaardigheden beschikt om in
een diplomatieke omgeving te
helpen. Dat is nog belangrijker

geworden nu Sint Maarten de
fase van de wederopbouw is in-
gegaan met behulp van het Her-
stelfonds dat wordt gefinancierd
door de Nederlandse regering”,
zo staat geschreven. Zonder 
een Gevolmachtigde minister in
Nederland sinds de verkiezin-
gen in februari, is Ellis nu de of-
ficiële vertegenwoordiger van
Sint Maarten in Nederland. Ellis
heeft zichzelf nog niet uitgelaten
over zijn optreden.
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Boasman moet Integriteitskamer opzetten

Het management van Spirit Airlines zegt blij te zijn dat de omstan-
digheden op Sint Maarten zijn verbeterd. FOTO THE DAILY HERALD

Spirit Airlines hervat vluchten
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Spirit Airlines is
zondag voor het eerst na orkaan
Irma teruggekeerd naar Prin-
cess Juliana International Air-
port (PJIA) op Sint Maarten.
Waarnemend minister van Toe-
risme, Cornelius de Weever, en
directeur van het toerismebu-
reau May-Ling Chung, overhan-
digden aan de crew van het toe-
stel de plaquette van het eiland. 

Dat valt te lezen in een artikel
van The Daily Herald. Chief fi-
nancial officer (cfo) van PJIA,
Ravi Daryanani, meldde aan de
krant dat de Raad van Bestuur
van het eiland en Spirit Airlines
elkaar later deze week zullen
ontmoeten om de terugkeer van
de luchtvaartmaatschappij te vie-
ren en stil te staan bij deze ‘be-
langrijke mijlpaal’. Acht maan-
den nadat orkaan Irma een

spoor van vernieling achterliet
op het Bovenwindse Eiland, her-
vat Spirit Airlines haar wekelijk-
se vlucht naar de bestemming.
De luchtvaartmaatschappij zei
zaterdag dat het zich toelegt op
het bedienen van het Caribisch
gebied en daar ook een groeien-
de markt in ziet. Spirit Airlines
heeft in de periode na de orka-
nen ook geholpen bij transport
van honderden bezoekers en be-
woners van het eiland.

Tijdens de humanitaire hulp-
vluchten werden tevens duizen-
den kilo’s aan levensmiddelen
vervoerd. Het management van
Spirit Airlines zei in een verkla-
ring opgetogen te zijn dat de
omstandigheden op het eiland
nu zijn verbeterd en dat de com-
merciële dienstverlening naar
Sint Maarten weer kan worden
hervat. 

Ellis blundert tijdens
Dodenherdenking
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg/Amsterdam - Ruim 2,5 miljoen televisiekijkers zagen vrijdag tijdens 
de Dodenherdenking in Amsterdam hoe de waarnemend Gevolmachtigde minister
van Sint Maarten, Hasani Ellis, voortijdig wegliep bij de officiële kranslegging. Zo leidt
The Daily Herald een opmerkelijk artikel in.

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Voormalig mi-
nister van Justitie Rafael Boas-
man is aangesteld als kwartier-
meester van de Integriteitska-
mer van Sint Maarten. Hij heeft
daarmee de taak gekregen om
de instelling op Sint Maarten op
te zetten. Dit meldt The Daily
Herald. Het opzetten van de In-
tegriteitskamer omvat onder
meer het vinden van een kan-
toor en het inhuren van gekwali-

ficeerd personeel. In Nederland
is Hans Lobber in diezelfde
functie benoemd. Waarschijn-
lijk zal hij binnenkort Sint Maar-
ten bezoeken. De twee kwartier-
meesters hebben wel al contact
met elkaar, omdat de voorberei-
dingen van de Integriteitskamer
van het grootste belang zijn voor
de regering. 

Boasman bracht vrijdag een
‘beleefdheidsbezoek’ aan pre-
mier Leona Romeo-Marlin. Hij

vertelde haar over zijn activitei-
ten tot nu toe en sprak zijn dank
uit voor het vertrouwen in hem.
De voormalig minister van Justi-
tie zat namens de United St.
Maarten Party in het kabinet-
William Marlin II en zelfs even
als plaatsvervangend premier,
toen Marlin door de Nederland-
se regering werd gedwongen af
te treden na onenigheid over het
aanvaarden van Nederlandse
hulp voor de wederopbouw.
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E
ind 2015 heeft hij de
discussie meebeleefd
- en naar mag worden
aangenomen daarin
ook actief meege-

dacht - tussen gouverneur Holi-
day en premier Gumbs over de
vraag of de Staten van Sint
Maarten mochten worden ont-
bonden en tussentijdse verkie-
zingen mochten worden uitge-
schreven nadat het kabinet-
Gumbs zijn meerderheid had
verloren door het overlopen 
van enige parlementariërs naar
de oppositie. De gouverneur
meende aanvankelijk dat ont-
binding niet geoorloofd was,
omdat de nieuwe meerderheid
in de Staten geen nieuwe verkie-
zingen wilde. Hij vond dat de
mening van de Staten zelf lei-
dend behoorde te zijn en wei-
gerde daarom een tijdlang het
besluit tot ontbinding van de
Staten te tekenen, dat hem door
de minister-president was voor-
gelegd. Premier Gumbs meen-
de juist dat het ontbindings-
recht ongeclausuleerd was en
moest kunnen worden gehan-
teerd om het in zijn ogen onver-
antwoordelijke gedrag van de
‘shipjumpers’ aan de kiezers
voor te leggen. In het conflict
speelde tevens een rol dat het
kabinet-Gumbs weigerde zijn
ontslag aan te bieden zolang 
de gouverneur niet bereid was
het ontbindingsbesluit te teke-
nen. Zo hielden beide kampen

binnen de regering elkaar een
maand lang in schaak totdat een
commissie van drie wijzen, die
in het dagelijks leven rechter
waren, de gouverneur ervan
wist te overtuigen dat hij moest
bewegen. 

Hoeneveld stelt dat zulke di-
lemma’s niet altijd vallen op te
lossen binnen de constitutione-
le kaders die voor de gouver-
neur gelden. Die constitutionele
kaders houden om te beginnen
in dat de gouverneur hoofd van
de landsregering is en in die
kwaliteit de koning vertegen-
woordigt. De ministers zijn voor
zijn handelen verantwoordelijk
aan de Staten. Deze beide gege-
vens leiden tot de onverbidde-
lijke conclusie dat de gouver-
neur als hoofd van de landsrege-
ring geen eigen bevoegdheid
heeft. Hij heeft in relatie tot de
ministers het recht om te wor-
den geraadpleegd, aan te moedi-
gen en te waarschuwen, maar in
geval van conflict tussen gouver-
neur en de ministers geeft het
oordeel van de ministers altijd
de doorslag, omdat zij degenen
zijn die voor het handelen van
de gouverneur opdraaien. Dit is
de spreekwoordelijke verplich-
ting om te tekenen bij het kruis-
je. 

Het grote verschil met de 
koning is echter dat de gouver-
neur behalve landsorgaan te-
vens koninkrijksorgaan is en in
die hoedanigheid bevoegdhe-

den heeft waarover de koning
niet beschikt. Als de gouverneur
meent dat een wettelijke rege-
ling of een (ander) besluit van
zijn regering strijd oplevert met
het recht of belang van het 
Koninkrijk, dan moet hij onder-
tekening weigeren en dit
‘terstond’ doorgeven aan de Ko-
ninkrijksregering, die dan ver-
volgens na advies van de Raad
van State beslist. Op grond van
deze ‘twee-petten-leer’ is het
voor de gouverneur, als hij met
de ministers fundamenteel van
mening verschilt, van tweeën
één: óf hij legt zich alsnog neer
bij de mening van zijn mi-
nisters, óf hij legt de kwestie on-
middellijk voor aan Den Haag.
Een zeldzaam voorbeeld hier-
van is de 80/20-regeling, die vo-
rig jaar door de Koninkrijksre-
gering in de prullenmand werd
gegooid nadat gouverneur Lu-
cille George-Wout na menig
interne discussie met haar mi-
nisters had geweigerd deze
landsverordening vanwege haar
discriminerende karakter te te-
kenen. Hoeneveld heeft gelijk
als hij zegt dat het inschakelen
van de Koninkrijksregering een
paardenmiddel is dat beter kan
worden vermeden. De neiging
om dit middel in te zetten is in-
derdaad zeer gering. Even te-
recht is zijn constatering dat
niet elk conflict tussen gouver-
neur en ministers over de uitleg
van een nationale constitutione-

le regel het belang van het Ko-
ninkrijk raakt en daarom zo-
maar naar de Koninkrijks-
regering kan worden doorge-
schoven. Bij een volwassen de-
mocratie hoort, dat gouverneur
en ministers er onderling zelf
uitkomen. De grote vraag is, of
aan de gouverneur in dat ver-
band een vetorecht toekomt in
situaties waarin volgens hem al-
leen maar op één bepaalde ma-
nier gehandeld kan worden.
Hoeneveld neigt ertoe, deze
vraag bevestigend te beantwoor-
den.

Ik zie dat anders. De gouver-
neur is geen constitutionele
rechter, die het laatste woord
heeft waar het gaat om de uitleg
van de constitutie. De gouver-
neur vertegenwoordigt de ko-
ning, niet minder maar ook 
niet meer. Het is in een volwas-
sen democratie ondenkbaar 
dat iemand die enkel op grond
van geboorte een bepaald ambt
uitoefent, een eigen zeggen-
schap zou hebben die het demo-
cratisch mandaat en de daar-
mee verbonden verantwoor-
dingsplicht van de ministers
doorkruist. Dat geldt ook als het
gaat om de uitleg van de consti-
tutie. Een land dat behoefte
heeft aan een deskundige onaf-
hankelijke instantie die het 
laatste woord heeft in constituti-
onele kwesties, wijst een consti-
tutionele rechter aan. Ziet het
daarvan af, dan is het allerlaatste
woord aan de soeverein: het
volk. En daarmee berust de 
bevoegdheid om knopen in con-
stitutionele kwesties door te
hakken dus bij degenen die ver-
antwoording aan de volksver-
tegenwoordiging afleggen. Alle
uitleg is immers ook politiek.
Die soevereiniteitsgedachte is
precies de reden waarom in
Nederland geen constitutionele
rechter in het leven is geroepen
en binnen afzienbare tijd ook
niet in het leven zál worden ge-
roepen: boven de constitutie als
uiting van de ‘volonté générale’
mag geen rechter worden ge-
steld. Dit axioma zit diep in het
Nederlandse politieke DNA.
Daar is van alles tegen in te

brengen maar het is wel de con-
stitutionele realiteit van van-
daag. Het is ‘not done’ om hier-
op voor de gouverneur een uit-
zondering te maken door bij
hem een bevoegdheid te ver-
onderstellen die de koning zelf
niet eens meer heeft. Zoals
Hoeneveld zelf aanhaalt kon 
het onder Wilhelmina en Julia-
na nog wel een enkele keer 
gebeuren dat ze ‘koninginnen-
gedrag’ vertoonden. Maar Wil-
lem-Alexander begrijpt de 
tekenen des tijds perfect. Net
zomin als de koning beschikt de
gouverneur over de legitimatie
of het mandaat om constitutio-
nele knopen door te hakken.
Met alle respect, maar dan zou
allereerst voor zowel de koning
als voor de gouverneurs een an-
dere selectieprocedure moeten
worden ingevoerd. Noch de ko-
ning noch de gouverneurs zijn
met bijzondere hogepriester-
lijke capaciteiten op het terrein
van de uitleg van de constitutie
behept. Ze zijn er om staats-
hoofd te zijn, bovenpartijdig,
verbindend. Dat is hun bijzon-
dere talent. Het is daarom ook
voor wat betreft de uitleg van de
constitutie van tweeën één: óf er
wordt een constitutionele rech-
ter opgetuigd - Sint Maarten
heeft hiermee al een aarzelend
begin gemaakt maar niet voor
kwesties als de uitoefening 
van het ontbindingsrecht -, óf de
politiek heeft namens het soeve-
reine volk het laatste woord. In-
derdaad is de gouverneur 
anders dan de koning strafrech-
telijk verantwoordelijk voor be-

paalde handelingen, dat is een
belangrijk verschil. Maar die
strafrechtelijke verantwoorde-
lijkheid komt alleen in zicht als
hij opzettelijk nalaat uitvoering
te geven aan de voorschriften
van de Staatsregeling of andere
wettelijke regelingen. Van opzet
kan moeilijk worden gesproken
als aan de handtekening een 
uitvoerige discussie is voorafge-
gaan waarbij de gouverneur
zich uiteindelijk bij de opvatting
van de ministers heeft neerge-
legd. Kan de gouverneur partout
niet met het machtswoord van
de ministers leven, dan kan hij
aftreden. Dat moet de koning 
in zo’n situatie tenslotte ook. 
Óf hij zet zijn pet als Konink-
rijksorgaan op en legt de

kwestie aan den Haag voor. Dan
horen we het wel, maar is de
gouverneur in ieder geval vol-
doende gedisculpeerd. Smaken
genoeg dus. 

Is mijn opvatting overdreven
dogmatisch of wereldvreemd?
Nee, ik zou het eerder principi-
eel willen noemen. De Caribi-
sche landen zijn geen tweede-
rangs democratieën, die in de
coulissen nog een extra waak-
hond nodig hebben naast al die
noodremmen die al publiekelijk
zijn ingebouwd. Het democrati-
sche spel is voorbehouden aan
parlement en ministers. Dat
kunnen ze prima aan, inclusief
het omgaan met de constitutie.
Neem de kwestie van het ont-
bindingsrecht. Die bevoegdheid

is ongeclausuleerd, de regering
beslist zelf of zij nieuwe verkie-
zingen opportuun acht. Mi-
nister-president Gumbs deed in
het najaar van 2015 niets anders
dan gebruik te maken van deze
bevoegdheid precies waarvoor
deze was bedoeld: het conflict
zo snel mogelijk aan de kiezers
teruggeven. Het ging pas mis
doordat de gouverneur ingreep.
Het resultaat van het ‘gedoe’
was een compromis dat ertoe
leidde dat de Staten alsnog wer-
den ontbonden, maar dit besluit
pas anderhalve maand later 
in werking trad, waardoor de
nieuwgekozen Staten feitelijk
niet meer binnen de door de
Staatsregeling voorgeschreven
termijn van drie maanden kon-

den samenkomen. Uiteindelijk
werden de verkiezingen met
nog eens ruim zeven maanden
uitgesteld. Het eerste constituti-
oneel twijfelachtige handelen
leidde dus ook nog eens tot 
een tweede en derde constitutio-
neel twijfelachtig handelen op
kosten van de kiezers. Dit is een
zeer harde maar helaas onver-
mijdelijke conclusie.

De geschiedenis leert ons dat
het zonder enige pijn anders
had gekund. In februari 2017
kwam de Curaçaose gouverneur
Lucille George-Wout voor de-
zelfde kwestie te staan. Dit keer
werd het Curaçaose kabinet-
Koeiman door het overlopen
van de PS-fractie gewipt. Ook
Koeiman besloot de Staten te
ontbinden en tussentijdse ver-
kiezingen uit te schrijven hoe-
wel zich al een nieuwe rege-
ringscoalitie had gemeld. An-
ders dan gouverneur Holiday
tekende gouverneur George-
Wout het ontbindingsbesluit
per omgaande, terecht. Tot ver-
driet van oppositieleider Schot-
te, maar die had vier jaar eerder
als minister-president na het
verlies van de Statenmeerder-
heid precies hetzelfde gedaan
en was daarin toen - net zo te-
recht - door toenmalig gouver-
neur Goedgedrag niet gehin-
derd. De moraal: you win some,
you lose some. Toen het nieuwe
interim-kabinet-Pisas eind
maart 2017 de Statenverkiezin-
gen alsnog wilde annuleren, be-
sloot de gouverneur echter in
haar hoedanigheid van Konink-
rijksorgaan om niet te tekenen,

maar stuurde zij het concept-an-
nuleringsbesluit nog diezelfde
dag door naar Den Haag. Zo
kan het dus ook. De Konink-
rijksregering bevestigde binnen
een week dat het ontbindings-
recht een ongeclausuleerde be-
voegdheid was en dat het eerde-
re ontbindingsbesluit volstrekt
terecht was genomen, en be-
sloot vervolgens dat de intrek-
king van een al besloten ontbin-
ding met bijbehorende verkie-
zingen in strijd was met de
Staatsregeling en dus met het
belang van het Koninkrijk.
Daarmee velde de Koninkrijks-
regering en passant ook alsnog
een oordeel over de opvattingen
van de gouverneur van Sint
Maarten, die eind 2015 aanvan-
kelijk anders had gevonden.

De hele affaire rond het ont-
bindingsrecht laat zien, dat een
gouverneur zich beter niet zelf-
standig kan begeven in een oor-
deel over de uitleg van constitu-
tionele bepalingen. Het afbreu-
krisico is te groot, het gezag van
de gouverneur is daarmee niet
gediend. Het is zowel voor het
aanzien van het gouverneurs-
ambt als voor de democratische
hygiëne noodzakelijk strikt vast
te blijven houden aan de twee-
petten-leer. Daarbinnen heeft
de gouverneur genoeg moge-
lijkheden om zijn punt te ma-
ken, zoals het Curaçaose voor-
beeld bewijst.

Arjen van Rijn is hoogleraar
staatsrecht en staatkundige 
vernieuwing aan de University 
of Curaçao (UoC).

De Caribische landen zijn geen tweederangs democratieën, die in de coulissen nog een extra
waakhond nodig hebben naast al die noodremmen die al publiekelijk zijn ingebouwd.

In zijn artikel ‘Het vetorecht van de gouverneur in de Caribische landen van het Koninkrijk’, waarover
vrijdag in deze krant werd bericht, snijdt André Hoeneveld een interessante vraag aan. Als voormalig
directeur van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is hij ervaringsdeskundige en weet hij
als geen ander, voor welke dilemma’s een gouverneur in de dagelijkse praktijk komt te staan. 

Door Arjen van Rijn

Gouverneur heeft geen vetorecht

Gouverneur Eugene Holiday en Lucille George-Wout. 
FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Het gebouw van de Raad van State in Den Haag. Als de gouverneur meent dat een wettelijke regeling of een (ander) besluit
van zijn regering strijd oplevert met het recht of belang van het Koninkrijk, dan moet hij ondertekening weigeren en dit
‘terstond’ doorgeven aan de Koninkrijksregering, die dan vervolgens na advies van de Raad van State beslist.

Voormalig premier Marcel Gumbs van Sint
Maarten, ten tijde van André Hoeneveld.

Willem-Alexander begrijpt de tekenen des tijds
perfect. Het allerlaatste woord moet aan het volk zijn. 



Nieuwe
start met
micro-
groenten
Van onze correspondent
Kralendijk - Na een korte afwezig-
heid is Arie Broers teruggekeerd op
Bonaire. Hij gaat groenten en krui-
den telen en wil daarnaast scholing
aanbieden in de tuinbouw.

Broers heeft drie jaar lang met suc-
ces groenten geteeld op het terrein
van Krusada. In 2016 verliet hij Bo-
naire, maar zijn kantoorbaan in
Nederland beviel niet. Hij miste het
werk in de kas en het contact met
klanten. Jan Jaap Almenkerk van
POP Bonaire, de organisatie die loka-
le teelt promoot, wist Arie en Tessa
Broers enthousiast te maken voor een
terugkeer naar Bonaire. Na een
marktonderzoek en het schrijven van
een ondernemingsplan werd de
knoop doorgehakt. Op het nieuwe be-

drijf zullen meerdere arbeidsplaatsen
worden gecreëerd. Tessa heeft een
baan gevonden in de gezondheids-
zorg.

Arie Broers teelt nu microgroen-
ten, die worden geleverd aan restau-
rants en particulieren. Hij heeft een

hbo-opleiding in tuinbouw gedaan en
heeft tijdens zijn vorige verblijf op Bo-
naire met vallen en opstaan geleerd
en aangetoond dat professionele
groenteteelt mogelijk is. Hij heeft met
POP Bonaire hiervoor een handboek
geschreven.
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Aquamarijn denkt mee over veilig verkeer

De Raad van Kinderen van basisschool Aquamarijn werkt aan creatieve oplossingen voor verkeersveilig-
heid. In een presentatie van de driehoek - gezaghebber, politie en justitie - werden veelvoorkomende
problemen aan de leerlingen voorgelegd: feveren, parkeren op de stoep en geluidsoverlast.
Gezaghebber Edison Rijna nam daarna plaats in de schoolbanken om hierover door te praten. Het pro-
bleem voor de overheid is dat er nog steeds geen nieuwe wegenverkeersverordening is om onveilig
gedrag aan te kunnen pakken. De Raad van Kinderen zal binnenkort een advies uitbrengen.     FOTO OLB

Arie Broers teelt onder andere cressen. FOTO POP BONAIRE

Personeel Warehouse
aangesloten bij vakbond

‘Bezoldiging
pastoors
uitstervend’
Van onze correspondent
Kralendijk - De ophef die twee leden van de VVD-jonge-
renbeweging JOVD maken over de betaling van drie
pastoors op de BES-eilanden door de Rijksoverheid is ‘de
halve, want uitstervende waarheid’. 

Zo omschrijft het christelijke
Nederlands Dagblad de kwestie.
In 2011 is al duidelijk gemaakt
door toenmalig minister Piet
Hein Donner van Koninkrijks-
relaties dat de regeling niet blijft
bestaan.

Op de populistische website
The Post Online plaatsten twee
studenten onlangs een artikel
waarin zij het ‘een regelrechte
schande’ vinden dat pastoors op
Bonaire, Sint Eustatius en Saba
nog steeds uit de staatskas wor-
den betaald. Zij zijn op die ma-
nier rijksambtenaar volgens een
oude regeling, die in Nederland
al in 1983 is afgeschaft.

Het Nederlands Dagblad
schrijft dat de oude regeling nog
bestond in de Nederlandse
Antillen toen dit land in 2010
werd ontbonden. Op grond van
de Regeling bezoldiging Rijks-
ambtenaren BES werd bepaald
dat de geestelijken die op 10 ok-
tober 2010 op een van de eilan-
den werkten tot hun vertrek of
pensioen betaald blijven worden
volgens de oude regeling (1.641
dollar per maand). 

In de regeling zelf wordt niets

vermeld over een overgangsre-
geling. Wel stelde de Christen-
Unie in 2011 vragen aan mi-
nister Donner over de doorvoe-
ring van de scheiding van kerk
en staat op de BES-eilanden.
Overigens met de insteek dat de
kerken zich hier niet goed op
hebben kunnen voorbereiden.

Donner zei toen dat het ‘voor
de hand ligt dat de geldstroom
voor kerken wegvalt’ met de toe-
treding van de eilanden tot het
Nederlandse staatsbestel. En:
,,In de boedelscheiding en over-
name van verplichtingen door
Nederland als rechtsopvolger
van het land Nederlandse Antil-
len ten behoeve van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba worden
kwesties van rechtsposities en
pensioenaanspraken gehono-
reerd, ook bijvoorbeeld voor wat
betreft de geestelijken in dienst
van het voormalig land Neder-
landse Antillen.” 

De oude regeling op basis
waarvan geestelijken worden be-
taald met belastinggeld zal dus
vanzelf ophouden te bestaan,
concludeert het Nederlands
Dagblad.

Van onze correspondent
Kralendijk - Ouders en verzor-
gers die een tegemoetkoming
willen aanvragen voor schoolbe-
nodigdheden voor hun kinderen
in het basis- en/of middelbaar
onderwijs krijgen het dit jaar iets
gemakkelijker. 

De afdeling Maatschappelijke
Ondersteuning en Arbeids-
marktbemiddeling (MOA) van
OLB en de RCN-unit Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid (SZW)
organiseren samen aanvraag-
momenten.

Schooluniformen en andere
schoolspullen voor het basis-
onderwijs vallen onder het
Openbaar Lichaam Bonaire,
voor het middelbaar onderwijs

onder SZW. De inkomensgrens
is door SZW vastgesteld op
1.250 dollar netto per maand.
Als er meerdere kinderen in een
huishouden naar SGB gaan ligt
die norm hoger.

De gezamenlijke aanvraag-
momenten van MOA en SZW
zijn in de week van 14 tot en met
18 mei bij Plasa Chiku Goeloe
(Antriol) en op 20 en 21 mei op
het Hulpbestuurskantoor in
Rincon van 13.30 uur tot 19.30
uur. Dit geldt alleen voor ouders
en verzorgers met kinderen in
het basisonderwijs of met kinde-
ren in zowel het basisonderwijs
als op SGB. 

Voor huishoudens met alleen
kinderen op SGB kan de tege-

moetkoming worden aange-
vraagd op de reguliere spreeku-
ren van SZW-afdeling Onder-
stand. Dat is op dinsdag-, woens-
dag- en donderdagochtend. Er
zijn extra spreekuren in juni op
maandag- en vrijdagmiddag.

Alle aanvragers moeten hun
sédula, loonstroken en bankaf-
schriften van de afgelopen twee
maanden en hun trouw- of fami-
lieboek meebrengen. Voor de
basisschool moet er een school-
verklaring worden getoond en
voor de SGB een bewijs van in-
schrijving of het laatste rapport
van de basisschool. Een voogd
moet met een beschikking kun-
nen aantonen dat hij of zij voor
het kind zorgt.

Schoolspullen via OLB en RCN

Van onze correspondent
Kralendijk - De overna-
me van de Van den
Tweel-supermarkten
door de Jamaicaanse in-
vesteringsgroep Alfabet
Holding heeft geleid tot
enige onrust onder het
personeel van Bonaire
Warehouse, onderdeel
van Van den Tweel. Dat
meldt vakcentrale Usibo.

Het personeel werd
vrijdag ingelicht over de
verkoop, waarbij Van
den Tweel benadrukte
dat er voorlopig niets ver-
andert in de winkels en
dat de arbeidsvoor-
waarden hetzelfde blij-
ven. Toch vroegen veel
personeelsleden Usibo
hoe de vakbond daar
over denkt. 

,,Er is een vergadering
geweest met het perso-

neel van Warehouse en
de grote meerderheid
heeft zich aangesloten
bij de vakbond Fede-
bon”, zegt secretaris ad
interim Norwin Willem
van Usibo.

De directie van Bonai-
re Warehouse en de
Landsbemiddelaar BES
is door Fedebon op de
hoogte gesteld dat de
bond het personeel nu
vertegenwoordigt. 

De directie is verzocht
de bond te erkennen ‘als
enige representant van
de werknemers’. 

Usibo hoopt dat dit
zonder problemen ge-
beurt en dat de partij-
en elkaar snel leren ken-
nen en samen kunnen
werken in het belang van
het bedrijf en de arbei-
ders.



Van onze correspondent
Oranjestad - Tijdens de twee
weken durende kampeerperi-
ode, heeft de organisatie
Plastic Beach Party 331 kilo
plastic afval ingezameld. Het
materiaal, afkomstig van de
kampeerders rond Eagle
Beach, wordt hergebruikt.

Op verschillende plaatsen
rond het populaire strand
waren dubbele inzamelton-
nen neergezet. De ene helft
voor plastic, de andere helft
voor restafval. Naast de 331
kilo plastic werd 805 kilo
restafval ingezameld. Dat
werd naar de dump gebracht.
De glazen bierflessen die
ertussen zaten zijn voor
hergebruik naar Brouwerij
Nacional Balashi gebracht.
Aluminium ging naar Daltra
Antilles en herbruikbare
plastic flessen naar Palmera
Quality Products.

Initiatiefneemster Christie
Mettes van Brenchies Lab
over het project Plastic Beach
Party: ,,Het is een feest om
manieren te bedenken het
milieu te verbeteren. Op
Aruba houden we van strand-
feesten. Tegelijkertijd is er
een associatie tussen plastic
en het strand omdat er veel

plastic afval aanspoelt. Zo
zijn we op de naam Plastic
Beach Party gekomen.” Als
milieukundige denkt Mettes
veel na over wat te doen aan
de afvalproblematiek. ,,Her-
gebruiken van plastic gebeurt
over de hele wereld. De klein-
schaligheid van Aruba maakt
het echter lastig om te recy-
clen. Jaarlijks wordt meer
dan zes miljoen kilo aan
plastic voorwerpen geïmpor-
teerd, maar dat is onvoldoen-
de om een recyclefabriek
winstgevend te laten draaien.
Exporteren is geen optie
omdat de kosten van het
transport hoger zijn dan de
verkoopwaarde van het
plastic.” 

Ze hoorde van een ont-
werp van de Universiteit van
Eindhoven voor een klein-
schalige recyclefabriek voor
plastic en zag meteen de
mogelijkheden voor Aruba.
De organisatie beschikt nu
over apparatuur om het
plastic te smelten en er nieu-
we spullen van te maken.

Particulieren en bedrijven
kunnen hun plastic bij
Plastic Beach Party kwijt.

plasticbeachparty.com

331 Kilo plastic hergebruikt
door Plastic Beach Party
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Initiatiefneemster Christie Mettes is enthousiast over het project
Plastic Beach Party. FOTO CARIBISCH NETWERK

Aruba verbetert controle vóór openstellen grenzen
Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - Aruba wil de con-
trole verbeteren voordat het zee-
verkeer met Venezuela weer
open wordt gesteld, dat heeft
premier Evelyn Wever-Croes
verklaard, aldus de Arubaanse
nieuwssite Noticia Cla. 

De premier heeft in een pers-
bericht verklaard waarom Aruba
in tegensteling tot Bonaire en
Curaçao nog geen maritiem ver-
keer vanuit Venezuela heeft, zo
meldt de nieuwssite.

Vorige week donderdag vond
het vervolggesprek plaats tussen
de douane van de ABC-eilanden
en Venezuela over de voor-
waarden om het zeeverkeer vrij
te geven. 

Voordat het zover is moeten
er transparante afspraken wor-
den gemaakt, aldus de minister-
president. 

Als Aruba één ding heeft ge-
leerd is het wel dat er orde op za-
ken moet komen bij de werf van
Barcadera. De Arubaanse auto-
riteiten hebben de tijd genomen
om procedures te wijzigen en
een betere controle te garande-
ren. Het ontbreekt nu alleen aan
afspraken met Venezuela, aldus
Noticia Cla.

Het luchtverkeer met Venezu-
ela is weer hervat. Het negatieve
reisadvies voor Venezuela blijft
van kracht. Tenzij er een dwin-
gende reden is, wordt het afgera-
den om naar Venezuela te rei-

zen. Volgens de oppositie zou de
regerig de grens niet willen
openstellen omdat er met de lo-
kale importeurs is afgesproken
dat de grenzen met Venezuela
dicht blijven. Zo kunnen impor-
teurs fruit uit andere bestem-
mingen halen. Noticia Cla meldt
dat er geen enkele afspraak met
de importeurs is gemaakt omdat
het land nog in afwachting is
van de afspraken met Venezue-
la. 

Het maritieme verkeer wordt
hervat op het moment dat er
goede afspraken zijn die door
Aruba en Venezuela zijn onder-
tekend. Wever-Croes somt op de
site de afspraken op die het land
met Venezuela wil maken. Wat

Aruba betreft mogen alleen
schepen met een exportvergun-
ning naar het land komen. De
schepen moeten ook voldoen
aan de veiligheidsvoorschriften.
Wat de vracht betreft wil Aruba
alleen ladingen hebben met een
orgineel certificaat uit Venezue-
la voor de legale export. Tot slot
wil Aruba het liefst dat alleen be-
manningen die aan de voor-
waarden voldoen het land
binnenkomen. 

Venezuela moet haar verant-
woordelijkheid nemen voor de
mensenhandel en de toestroom
van illegale migranten. Volgens
Aruba is het niet eerlijk dat het
land de enige partij is die dit pro-
bleem moet aanpakken. 

Kinderen adviseren over toerisme
Van onze correspondent
Oranjestad - De Raad van
Kinderen van de Prinses
Amalia Basisschool heeft
advies uitgebracht aan
Aruba Tourism Authority
(ATA). 

Hiermee gaven ze antwoord
op de vraag hoe ATA kan be-
werkstelligen dat Aruba uit-

blinkt op het gebied van dienst-
verlening. 

De Raad van Kinderen is een
initiatief van de Missing Chapter
Foundation (MCF). In 2011 gin-
gen de eerste pilots met Raden
van Kinderen van start dankzij
tien founding partners. In 2014
werd de Raad van Kinderen offi-
cieel gelanceerd. Sindsdien slui-
ten steeds meer organisaties en
scholen zich aan bij deze ver-

nieuwende beweging. De teller
staat in januari 2018 op onge-
veer tachtig partners.

MCF is in 2010 opgericht
door prinses Laurentien van
Oranje om bij te dragen aan toe-
komstbestendige oplossingen
voor maatschappelijke vraag-
stukken. ,,Wij stimuleren be-
sluitvormers om de perspectie-
ven van kinderen en jongeren
mee te nemen in hun beslissin-

gen nu. Daartoe initiëren en fa-
ciliteren we een gelijkwaardige
en niet-vrijblijvende dialoog tus-
sen besluitvormers, kinderen en
jongeren. En we vragen aan-
dacht voor de waarde van de
denkkracht van kinderen en jon-
geren”, aldus de organisatie. En-
kele jaren geleden kreeg het ini-
tiatief voet aan de grond in Aru-
ba. Met de Raad van Kinderen
denken kinderen structureel

mee met bedrijven en organisa-
ties over strategische en maat-
schappelijke vraagstukken. ,,Ie-
dereen wint met een Raad van
Kinderen: kinderen kunnen
meedenken over de wereld om
hen heen, besluitvormers ont-
dekken nieuwe denkrichtingen
en leraren worden geïnspireerd
door de creatieve denkkracht van
hun leerlingen”, aldus de orga-
nisatoren. 

‘Info zaak
Henriquez
moet openbaar’
Van onze redactie
Den Haag - De familie van
Mitch Henriquez wil dat de in-
formatie openbaar gemaakt
wordt over onder meer de
rechtsbijstand en de kosten van
de advocaten die de agenten
hebben bijgestaan na de fatale
arrestatie van de Arubaan. Een
deel van de informatie is eerder
al naar buiten gebracht, maar
veel is weggelakt. Advocaat Ri-
chard Korver verzocht namens
de familie om alles openbaar te
maken. De rechtbank in Am-
sterdam wees dit verzoek vorig
jaar af, maar de familie ging in
beroep. De Raad van State be-
handelde dat beroep maandag.
,,De familie wil de onderste
steen boven hebben”, aldus Kor-
ver. ,,Van de 26 agenten die als
getuige zijn gehoord na de fatale
arrestatie, zijn er twee niet naar
het door de politie ingehuurde
advocatenkantoor geweest en zij
hebben diametraal anders ver-
klaard. In deze zaak zijn zoveel
rare dingen al gebeurd, onder
meer door verkeerde informatie
van politie en justitie. De familie
wil openheid van zaken”, aldus
de raadsman. Ook wil hij weten
hoeveel de advocaten hebben ge-
kost. De politie wilde dat onder
meer uit concurrentie-oogpunt
niet bekendmaken. De advocaat
van de korpschef van Den Haag
herhaalde dat maandag nog
eens en voegde daar aan toe dat
de tarieven van advocaat Korver
ook niet openbaar zijn. 

Mitch Henriquez overleed na
zijn arrestatie in juni 2015 na
een muziekfestival in Den
Haag. Hij had tegen agenten ge-
roepen dat hij een wapen bij
zich had, waarna hij op zijn
kruis wees.

Vijf agenten waren er nodig
om Henriquez onder bedwang
te krijgen. Twee van hen zijn
strafrechtelijk vervolgd en zij
zijn eind vorig jaar veroordeeld
tot een voorwaardelijke celstraf
van zes maanden. Ze gingen in
hoger beroep tegen de veroorde-
ling, deze zaak zal waarschijnlijk
eind dit jaar beginnen. De Raad
van State doet waarschijnlijk
over zes weken uitspraak.

Op verschillende plaatsen rond het populaire strand waren dubbele
inzameltonnen neergezet. De ene helft voor plastic, de andere helft
voor restafval. FOTO PLASTIC BEACH PARTY

i



Van onze redactie
Paramaribo - Suriname en
Guyana moeten samenwerken
om een eind te maken aan de
aanvallen op vissers. 

Het is je reinste terrorisme en
moet ook als zodanig worden
aangepakt. Dit zegt Bharrat Jag-
deo, voormalige president van
Guyana en nu leider van de op-
positionele People’s Progressive
Party (PPP). 

De twee landen proberen al te
lang afzonderlijk tot een oplos-
sing te komen. Als er niet wordt

samengewerkt, zullen inspan-
ningen die nu gepleegd worden
geen succes opleveren, schrijft
Waterkant. Er staan levens op
het spel en de investeringen zijn
ook kostbaar. 

Tijdens een bezoek aan de vis-
sers in Commewijne, betuigde
de politicus zijn medeleven. De
zogenaamde zeerovers hebben
zowel Suriname als Guyana een
harde klap toegebracht. 

,,Daarom juist moeten de
handen ineen worden geslagen.
Zoveel doden is meer dan onze
kleine samenlevingen aan kun-
nen.” 

,,Al te lang wordt aan beide
zijden van de grens naar een ge-
degen antwoord gezocht”, zei
Jagdeo tegen de vissers. 
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AANGEBODEN

Vragen over uw rechten 

als werknemer of 

werkgever? 

Bel: 675-0610 of 

524-0111

AANGEBODEN

DYNAMIC MUSIC ACADEMY

Muziekles: Piano, Kuarta, 

Gitaar en Bas.

***Speciale tarief***

Adres: Winkel Centrum 

Brievengat.

Tel. 526-0717/562-2110

TE KOOP
Sieraden voor elke 

gelegenheid.

Ornamenten en doosjes.

Kraal voor kraal geregen.

ateliertby.2009@gmail.com

Telefoon: 5282252

Whatsapp: +3120840661

TE HUUR
Julianadorp 

Oleander recidence
luxe woonhuis 3 slaapkamers 

en 3 badkamers, mooie keuken 
met alle apparatuur.

4 inverter airco’s (panasonic).
veilig wonen op klein resort.

info: tel 888-9033

TE KOOP
Bent u creatief?

Het complete handwerken
3 delen (patchwork, 
kralenwerk, knoop-

technieken, naaibeschrijving, 
borduren, verven etc.)

Samen Naf 100,-
Tel.: 517-3452

TE HUUR

Commerciële ruimte

Aan de Schottegatweg Oost

Geschikt voor een winkel 

of kantoor

Voor meer info: 510-3925

AANGEBODEN

Kantoorschoonmaak of 

Incasseerder

voor middag uren

Bel Poppy op: 661-7788

TE KOOP
Allerlei Decor/Interior 

Nieuw & Tweedehands 
Klein meubilair, mandjes 

ladenkasten, stoelen, landhuis 
ramen,deuren, tapijt, etc.

Kijk op mijn Facebook pagina 
Reloved

Reloved@RelovedHomeLiving

Op afspraak, te Emmastad

Whatsapp 6704223.

AANGEBODEN
 Tuinschoonmaak 

en onderhoud.
Dak schoonmaak, 

verven, vuil weggooien,
gras en irrigatie aanleg. 

tvpccs@yahoo.com

Tel.:  675-4944/ 569-1996 app

TE HUUR

ZEELLANDIA

2 UNITS

KANTOOR & MAGAZIJN

  520 m2 en 210 m2

  direct beschikbaar

Tel.: 4610953/ 6697356

TE HUUR
ROODEWEG NABIJ SEHOS HNO

135 M2 COMMERCIELE BENEDEN 
VERDIEPING

ZEER GESCHIKT VOOR KANTOOR 
OF MEDISCHE PRAKTIJK

VOORDELIGE HUUR PRIJS VOOR DE 
JUISTE KANDIDAAT.

BEL 5102641 VOOR INFORMATIE.

FOR RENT
Commercial & Offi ce 

Space 

Attractive & Centrally-located 
in Punda

Renovated & Energy-Effi cient 
lighting

Tel.: 528-7813/ 738-1272
E: simonwol@yahoo.com

TE KOOP
Rotan spiegeldressoir 250,-

2 rotan fauteuilles a 50,-

2 Rotan barkrukken  a 50,-

2 bedlampjes a 15,-

Schemerlamp NAf. 25,-

TubeTV 20”  35,- Bracket 25,-

Tel.:  526-5500

Club Seru Coral Partir

AANGEBODEN
 Bouwmateriaal zand, 

bouwblokken,
cement, aardezand, 

transport en 
ook alle metselaarswerk. 

tvpccs@yahoo.com

Tel.:  675-4944/ 569-1996 app

TE HUUR
Schitterende woning met 

hekwerk in Jongbloed 
met een prachtige tuin.

- 3 slaapkamers
- 1 badkamer

- Mooie grote porch
- Per direct beschikbaar

ANG. 1.795,- excl. 
+31 23 5428763. 

WhatsApp +31 651068674
 info@vethrealty.nl

�� �� � ���

S P E C I A A L  V O O R  A L  O N Z E  A D - A B O N N E E S ! ! !
ALLE abonnees van het Antilliaans Dagblad 

kunnen op dinsdag en donderdag geheel 

GRATIS hun ADeetje plaatsen!
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Parlementslid Cuba
voor homohuwelijk
Van onze redactie
Havana - Mariela Castro, Cubaans parlementslid en dochter van voormalig president
Raúl, gaat een voorstel indienen om in de grondwet op te laten nemen dat ook men-
sen van hetzelfde geslacht een wettelijk huwelijk kunnen aangaan. Dat meldt Gaysite. 

In de huidige grondwet staat
dat het huwelijk een verbintenis
is tussen man en vrouw maar in
de tweede helft van dit jaar staat
een hervorming van de grond-
wet op de politiek agenda. Als
parlementslid en directrice van
het Nationaal Centrum voor
Seksuele voorlichting (Cenesex)

spant de 56-jarige dochter van
Raúl Castro zich al vele jaren in
voor de rechten van LHBT’s in
Cuba. Ook de nieuwe president
Miguel Díaz-Canel staat niet af-
kerig tegenover de openstelling
van het huwelijk voor paren van
hetzelfde geslacht.

In de jaren zestig vervolgde de

regering van de oom van Marie-
la homoseksuelen nog als
‘contrarevolutionair’. Maar in-
middels staan homorechten, en
de openstelling van het huwelijk
voor homoseksuelen, op de poli-
tieke agenda. Maar homorechte-
nactivisten zijn al jaren teleurge-
steld dat nog altijd niet duidelijk

is wanneer dit thema door de
huidige politieke leiding in Cuba
zal worden besproken. Ook Ma-
riela Castro, de afgelopen jaren
uitgegroeid tot een van de be-
kendste activisten voor de rech-
ten van seksuele minderheden,
is teleurgesteld in haar politieke
collega’s.

Bharrat Jagdeo, voormalige pre-
sident van Guyana en nu leider
van de oppositionele People’s
Progressive Party, vindt dat er
samengewerkt moet worden
tussen Guyana en Suriname.

Buurlanden
moeten
samen

‘strijden’

Staatsbezoek
president
Brazilië aan
Suriname
Van onze redactie
Paramaribo - De president van
Brazilië, Michel Temer, is van
plan dit jaar nog een bezoek te
brengen aan Suriname. Volgens
minister Yldiz Pollack-Beighle
van Buitenlandse Zaken betreft
het een staatsbezoek, schrijft
Waterkant. De twee regeringen
hebben veel te bespreken. Behal-
ve ontwikkelingsvraagstukken,
liggen ook uitdaging op tafel.
Onder meer het omgaan met de
ruim vijftigduizend Brazilianen
die in Suriname wonen, vereist
investering. Daar zal ruim aan-
dacht aan worden besteed.

Suriname is zich bewust van
de verantwoordelijkheid die mi-
gratie met zich mee brengt.
,,Wat we niet moeten vergeten,
is dat deze groep een wezenlijk
deel vormt van onze eigen
samenleving, laat me zeggen
een tiende bijna. Wij moeten
dus ook kijken naar de economi-
sche bijdrage die de groep hier
levert, maar tegelijkertijd ook
naar Brazilië met de remittan-
ce”, zei Pollack-Beighle na terug-
komst uit Brazilië. 

Ze heeft er ontmoetingen ge-
had met Braziliaanse topfunctio-
narissen. 

Mariela Castro spant zich als
parlementslid en directrice van
het Nationaal Centrum voor
Seksuele voorlichting al vele
jaren in voor de rechten van
LHBT’s in Cuba.



Van onze redactie
Mexico-Stad - In het noorden
van Mexico heeft een gewapen-
de bende acht mensen ver-
moord en auto’s en huizen in
brand gestoken. 

Onder de doden in de deel-
staat Chihuahua bevond zich
ook een kandidate voor de ge-
meenteraadsverkiezingen van 1
juli. Dat schrijft Nieuwsblad. Bo-
vendien werden bij de aanvallen
in de gemeenten Ignacio Zara-
goza en Francisco I. Madero in
het westen van Chihuahua de

huizen van twee lokale politici in
brand gestoken.

In de regio vechten drugskar-
tels om de macht. Sporen van
daders zijn er niet. In Chihua-
hua, de gelijknamige hoofdstad
van de deelstaat, werd in een
autokoffer het lijk van een sinds

vrijdag vermiste partijleider,
Eduardo Aragón, teruggevon-
den.

In Mexico wordt op 1 juli een
nieuwe president verkozen, ook
gouverneurs, burgemeesters en
gemeenteraadsleden in heel het
land staan dan ter verkiezing.
Sinds september zijn al meer
dan 80 politici vermoord, de
meesten van hen zijn lokale be-
stuurders. 

Vermoed wordt dat de georga-
niseerde misdaad achter het ge-
weld schuilgaat.

Van onze redactie
San Juan - Minstens 120.000
mensen leven nog zonder elek-
triciteit sinds de orkaan Maria
vorige september een spoor van
ravage door Puerto Rico trok.
Ondanks het langdurig lijden
van de bevolking voerden de VS
nieuwe bezuinigingsmaatrege-
len in om de economische
schuld te verkleinen. Duizenden
liepen de straten van San Juan
op uit protest. Dat schrijft Mon-
diaal Dagblad.

De orkaan Maria raasde als de
krachtigste orkaan in 90 jaar
over Puerto Rico. De regering
meldde initieel een direct sterf-
tecijfer van ‘maar’ 64 doden, dat
veel lager ligt dan de ver-
woesting suggereert. Ondertus-
sen ligt het echte aantal slachtof-
fers net boven 1.000 doden.

De heropbouw verloopt
stroef. Humanitaire hulporgani-
satie Fema (Federal Emergency
Management Agency) ver-
klaarde eind januari al dat
slechts één procent van de bevol-
king nog zonder basisbehoeften
als water en voeding zou leven.

Ze staakten hun missie. Toch
beweren lokale burgemeesters
dat nog minstens 20 procent
van de bevolking zonder water
en/of elektriciteit leeft.

De Puerto Ricanen kwamen
samen om verzet te bieden te-
gen de strenge maatregelen van
de VS waaronder het sluiten van
scholen, pensioenverlagingen
en hogere inschrijvingskosten
voor educatie vallen. Ze vrezen
dat als gevolg van de trage in-
spanningen voor de heropbouw
na orkaan Maria, de lange reces-
sie en de bijkomende maatrege-
len de al kleine middenklasse
van het eiland zal moeten emi-
greren. 

Het was een vreedzaam pro-
test waarbij demonstranten zich
verzamelden in het financiële
district van de hoofdstad San Ju-
an. Ze zongen op een podium in
het midden van de straat ‘ze zul-
len ons niet stoppen’, met salsa-
muziek op de achtergrond. 

De Amerikaanse overheid wil
de maatregelen nemen om de
totale schuld van ondertussen
120 miljard dollar (100 miljard

euro) van Puerto Rico met 75
miljoen dollar (62,7 miljoen eu-
ro) deels af te lossen aan Wall
Street. Dat kan ervoor zorgen
dat de armoedegraad van 45 pro-
cent alweer stijgt naar 60 pro-
cent. Het eiland kampt al elf jaar
lang met een recessie waardoor
schulden blijven oplopen.

Deze maand begon het be-
stuur met het verlagen van pen-

sioenen. Ook ziekteverlof en va-
kantiegeld zal verminderen voor
de publieke werknemers die
moeite hadden om het maat-
schappelijk middenveld in stand
te houden. Hulp aan de 78 ge-
meenten van Puerto Rico wordt
geschrapt en de financiering
voor universiteiten worden ver-
minderd waardoor vele moeten
sluiten.

,,Het eerste dat we willen is
dat ze in godsnaam vertrekken
naar het land waar ze vandaan
komen”, zegt Dávila, een 48-jari-
ge huisvrouw en moeder van ze-
ven kinderen, terwijl ze het vuur
oppookt. De inwoners van Casil-
las en andere plaatselijke ge-
meenten willen niet dat het be-
drijf zijn activiteiten voortzet.
Sinds zijn komst in 2007 heeft
het veel schade toegebracht aan
mens en milieu, zeggen ze.

Rudy Pivaral, een 62-jarige

landbouwer, heeft het over
droogvallende waterbronnen,
waardoor het niet langer moge-
lijk is twee tot drie keer per jaar
te oogsten. Daarnaast zijn er
steeds meer mensen met ge-
zondheidsproblemen door het
drinken van vervuild water.

Bijna honderd gezinnen van
het dorp La Cuchilla, vlak bij de
mijn, moesten geëvacueerd wor-
den vanwege schade aan hun
muren, een gevolg van de rots-
boringen in de mijn. Conflicten

zoals dit doen zich ook elders in
Guatemala en in andere landen
van Centraal-Amerika voor, niet
alleen met mijnbouwbedrijven
maar ook met waterkrachtcen-
trales.

,,Het is onrechtvaardig, en het
ergste is dat ze ons nooit vragen
of we de komst van die bedrijven
willen”, zegt Dávila in haar ge-
ïmproviseerde keuken.

Dat de lokale bevolking niet
vooraf wordt geraadpleegd bij dit
soort projecten komt vaak voor

in Centraal-Amerika. De over-
heid legt er internationale regels
naast zich neer die bepalen dat
de bevolking zich moet kunnen
uitspreken over dit soort investe-
ringen. ,,We roepen de regerin-
gen van Centraal-Amerika op
zich te bezinnen over de leef-
baarheid van wat ze ontwikke-
ling noemen”, zegt Julio Gonzá-
lez van de Guatemalteekse mi-
lieuorganisatie MadreSelva. ,,De

mijnbouwindustrie staat in onze
landen symbool voor vernieling
en dood.”

De Centraal-Amerikaanse mi-
lieuorganisaties hebben zich nu
verenigd in de Regionale Anti-
mijnbouw-alliantie. Ze willen zo
hun slagkracht vergroten in hun
strijd tegen de mijnbedrijven.
Tot nog toe slaagden acht lokale
gemeenschappen erin om pro-
jecten tegen te houden.
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Bijna honderd gezinnen uit La Cuchilla moesten geëvacueerd wor-
den vanwege schade aan hun muren, een gevolg van de rotsborin-
gen in de mijn.

Dorp blokkeert
toegang tot mijn
Van onze redactie
Casillas - La Minera San Rafael, een filiaal van het Canadese Tahoe Resources, is
gevestigd in de buitenwijken van San Rafael Las Flores, op 100 kilometer van
Guatemala-Stad. Het zijn de inwoners van Casillas, een buurgemeente, die de contro-
lepost bemannen. Ook andere toegangswegen zijn geblokkeerd, schrijft IPS.

Een straat in Puerto Rico vlak na orkaan Maria.

Puerto Ricanen in opstand
vanwege noodsituatie

Nederlander
opgepakt in
Paraguay voor
drugssmokkel
Van onze redactie
Asunción - Een 58-jarige Neder-
lander zit vast in Paraguay, 
omdat hij methamfetamine 
en ongeveer tienduizend xtc-
pillen probeerde te smokkelen. 

De drugs zaten verstopt in
een dubbele bodem van zijn 
koffer. 

De smokkelwaar woog 
in totaal ruim 11 kilo. Hij liep 
tegen de lamp op het vlieg-
veld van Asunción, de hoofd-
stad van het Zuid-Amerikaanse
land.

De Nederlander was vertrok-
ken vanuit Düsseldorf. Via Zü-
rich vloog hij naar São Paulo in
Brazilië en daar stapte hij op het
vliegtuig naar Asunción. Aan
het eind van die lange reis werd
hij gearresteerd.

De Paraguayaanse drugsbe-
strijding sluit niet uit dat de
drugs later over de landgrens
met Brazilië moesten worden
gesmokkeld.

Drugskartels
Mexico 

slaan toe

President bezoekt Suriname
Van onze redactie
Paramaribo - De regering voelt
de hete adem van New Delhi in
de nek. Volgende maand komt
de Indiase president Ram Nath
Kovind op bezoek. Een jaren-
lang verzoek van de Indiase in-
vesteerder FFF om een lap
grond voor oliepalmteelt, ligt
nog ergens. Vicepresident Ash-
win Adhin heeft net weer be-
loofd dat getracht wordt een

nieuwe overeenkomst te sluiten
met FFF, schrijft Waterkant.

Dat is al een stuk helderder
dan pasgeleden. FFF klaagt
steen en been. Er zou te weinig
aandacht zijn voor de grootse
plannen van het bedrijf. Adhin
deed zijn belofte bij de lancering
van de Suriname India Cham-
ber of Commerce and Industry,
SICCI. De oude overeenkomst
voldoet niet. 



Van onze redactie
Den Haag - Drie van de vier ga-
rages maken bij een verborgen
test fouten bij het uitvoeren van
de verplichte Algemene Perio-
dieke Keuring bij personenauto-
’s, de zogeheten APK. Dat blijkt
uit een onderzoek dat het consu-
mentenprogramma Radar van
AvroTros uitvoerde.

In de test werd een al goedge-
keurde auto aangeboden voor

keuring bij twaalf garages. Drie
van die bedrijven keurden de
auto zonder voorbehoud goed.
Vier garages keurden de auto
goed, maar met dringend advies
voor reparatie. Bij drie andere
garages werd de auto goedge-
keurd met extra kosten voor uit-
gevoerd herstelwerk. Twee gara-

gebedrijven hadden de auto vol-
ledig afgekeurd.

De omroep nam de keuringen
op met in de auto geplaatste ver-
borgen camera’s. Uit de verbor-
gen opnames bleek onder meer
dat bij één garage een kapotte
lamp niet is aangeraakt, maar
wel in rekening is gebracht.

Het gros van de autobezitters
heeft over het algemeen geen be-
denking bij de uitslag van de
APK. Volgens onderzoek onder
het testpanel van Radar geeft 15
procent van bijna 25.000 onder-
vraagden aan wel eens beden-
kingen te hebben gehad.

Slechts 18 procent van hen be-

sloot daarop naar een andere ga-
rage te gaan voor een second
opinion. Tachtig procent van
hen zag een aanzienlijk verschil
tussen de eerste en de tweede
keuring. In bijna 60 procent van
de gevallen bleken reparaties die
voorgesteld waren door de eerste
garage, niet nodig te zijn. Iets
meer dan 40 procent kon de re-
paraties bij de tweede garage la-
ten doen tegen lagere kosten.
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PARTISIPASHON 
Ministerio di Enseñansa, Siensia,  

Kultura & Deporte 

a tuma nota di fayesementu 

di eks-Minister di Enseñansa 

Henter Ministerio di Enseñansa, Siensia, Kultura & Deporte ta di 

luto ku e pèrdida di un gran kolega edukadó. Nos ta ekstendé nos 

mas sinsero palabranan di kondolensha na famianan i henter e sektor 

di Enseñansa. 
 

 

Sra. Marilyn Alcalá-Wallé 

Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura & Deporte 

Enseñansa, Siensia, Kultura & 

F A M I L I E B E R I C H T E N
Adver tent ies voor  de rubr iek Fami l ieber ichten gel ieve voor  12.00 uur  te  reserveren v ia 

te le foonnummer (5999)  7472200 of  e-mai l  adver tent ie@ant i l l iaansdagblad.com.

Volgens een woordvoerster van vervoersbedrijf GVB, dat de veren
beheert, kijken zowel de leverancier van de pont als die van de tech-
niek en ILT naar de vraag hoe de aanvaring kon gebeuren.

Drie onderzoeken
naar aanvaring pont
Van onze redactie
Amterdam - Drie partijen onderzoeken wat er zondag is gebeurd toen een pont op het
IJ achter Amsterdam Centraal Station tegen de kade botste. Volgens een woordvoer-
ster van vervoersbedrijf GVB, dat de veren beheert, kijken zowel de leverancier van de
pont als die van de techniek en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de
vraag hoe de aanvaring kon gebeuren.

Dertien mensen raakten door
de botsing gewond. Een opva-
rende liep een gebroken pols op
en een zwangere vrouw moest
voor controle naar het zieken-
huis. 

De anderen kwamen er met
lichte verwondingen vanaf.

De pont is voorlopig uit de

vaart gehaald. Het vermoeden
bestaat dat de linkerschroef ka-
pot is. Een blaastest bij de schip-
per wees uit dat er geen alcohol
in het spel was.

Volgens de zegsvrouw lijkt de
schade aan zowel de pont als de
kade mee te vallen. Hier wordt
echter nog wel nader onderzoek

naar gedaan. De Maatschappij
Voor Beter OV wil dat de ILT
ook kijkt naar de veiligheid van
de veerdiensten in Amster-
dam. Volgens de reizigersorga-
nisatie zijn er de laatste tijd
meer incidenten geweest waar-
bij ponten hard tegen kades aan-
voeren. Ook zou een veerpont

midden op het IJ stuurloos zijn
geraakt. 

,,Omdat dit ongeval er eentje
is in een langere reeks van inci-
denten, moet de slotsom luiden
dat het GVB niet in staat is ge-
bleken zelf de veiligheid van zijn
veerdiensten te waarborgen’’,
schrijft oprichter Rikus Spi-

thorst op de website van de orga-
nisatie. Een woordvoerder van
de ILT laat weten dat er nader
onderzoek wordt gedaan naar
het incident van zondag ‘in rela-
tie tot eerdere incidenten’ met
de IJ-veren in de hoofdstad. Hoe
lang dit in beslag neemt, kon hij
niet voorspellen.

Deze lange winter was er voor de grazers weinig voedsel te vinden.

3.226 Grazers overleden
Van onze redactie
Lelystad - Afgelopen winter zijn
in de Oostvaardersplassen 3.226
dieren doodgegaan. Dat is fors
meer dan vorig jaar toen tussen
1 december en 30 april 813 die-
ren stierven. De meeste grazers
(89 procent) zijn afgeschoten
omdat ze te zwak waren om de
winter te overleven, meldt
Staatsbosbeheer. Het gaat om
2.684 edelherten, 75 heckrunde-
ren en 467 konikpaarden.

Deze lange winter was er voor
de grazers weinig voedsel te vin-
den in het natuurgebied tussen
Lelystad en Almere. Actievoer-
ders trokken zich het lot van de
sterk vermagerde dieren aan en
demonstreerden herhaaldelijk
tegen de omstandigheden waar-
in de wilde dieren moeten leven.
Uiteindelijk leidde dat ertoe dat

de grazers tot begin mei werden
bijgevoerd. Na twee zachte win-
ters waren er veel dieren in het
gebied. In het najaar van 2017
werden er bij een telling circa
5.230 grote grazers in het gebied
waargenomen.

Er zijn nu zo’n 2.200
paarden, runderen en herten in
het natuurgebied tussen Lely-
stad en Almere, bijna net zoveel
als in 2002. Een commissie on-
der leiding van CDA’er Pieter
van Geel adviseerde onlangs dat
aantal in de toekomst te halve-
ren tot 1.100. De deskundigen
willen in de toekomst massale
dierensterfte in het gebied voor-
komen, onder meer door het
aantal dieren drastisch te ver-
minderen. De provincie Flevo-
land moet zich nog over het ad-
vies buigen.

Garages de mist in met APK



Van onze redactie
Den Haag - Burgemeester Pau-
line Krikke van Den Haag heeft
een bezoek gebracht aan twee
van de drie slachtoffers, de agen-
ten van politiebureau Laak en
verschillende horecaonderne-
mers aan het Johanna Wester-
dijkplein, waar zaterdag een
steekpartij plaatsvond. Een 31-ja-
rige man stak drie mensen neer.
De politie schoot hem daarna
neer. De verdachte ligt in het zie-
kenhuis. De burgemeester zei
‘zeer geraakt’ te zijn door deze
ontmoetingen. ,,Het gaat naar
omstandigheden redelijk met
hen, maar het zal nog een lange
tijd duren voordat zij er zowel fy-
siek als mentaal weer een beetje
bovenop zijn. Ik hoop echt dat
ze er goed van herstellen. Het is
een gruweldaad die ik ten
scherpste veroordeel”, aldus
Krikke.

Over het lopende onderzoek
naar het incident zei Krikke:

,,We hebben zaterdag na overleg
met politie en OM open en zorg-
vuldig gecommuniceerd wat op
dat moment bekend was. Tege-
lijkertijd vraagt zo’n afschuwe-
lijke daad om goed onderzoek
naar de toedracht en de motie-
ven van de verdachte. Dat onder-
zoek is nu volop gaande.”

Krikke bezocht ook de eigena-
ren en het personeel van diverse
horecagelegenheden in het ge-
bied. ,,Zij stonden oog in oog
met de verdachte. Ik kan me
voorstellen dat zo’n moment je
voor altijd bijblijft. Het moet af-
schuwelijk zijn geweest. Ze ver-

telden mij ook dat het een enor-
me impact op hen heeft gehad”,
zei Krikke daarover.

Ook sprak de burgemeester
met de agenten die betrokken
waren bij het neerschieten en
aanhouden van de verdachte.
Krikke: ,,Voor de agenten was
het ook een heftige gebeurtenis.
Ze waren betrokken bij de aan-
houding van de verdachte en
hebben eerste zorg verleend aan
de slachtoffers. Dat is hun heel
begrijpelijk niet in de koude kle-
ren gaan zitten. Ik wilde mijn
respect voor hun handelen graag
persoonlijk overbrengen.”
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Bij danscafé De Kikker is de eis dat ‘bezoekers de Nederlandse taal moeten spreken en begrijpen’ van
de voordeur gehaald.

Cafébaas haalt taaleis van voordeur
Van onze redactie
Tiel - Eigenaar Christjan Ernste
van danscafé De Kikker en café
De Tijd in Tiel heeft de eis dat
‘bezoekers de Nederlandse taal
moeten spreken en begrijpen’
van de voordeur van het dansca-
fé gehaald. Hij voelde zich daar-
toe gedwongen, zei hij gister-
middag, nadat hij een storm van
kritiek over zich heen had gekre-
gen. ,,Iedereen beschuldigt ons
van discriminatie, maar dat is
nooit de bedoeling geweest.”

Ernste wilde dat bezoekers in
elk geval kunnen verstaan wat
andere gasten en het personeel
tegen ze zeggen. Volgens hem
veroorzaken taalproblemen
steeds vaker onrust en vechtpar-
tijen in de kroegen. Daarom
moest iedereen aan de deur

‘goedenavond’ kunnen zeggen
en een identiteitsbewijs tonen.
De taaleis geldt nu niet meer, al-
dus Ernste, die de horecazaken
vorige maand overnam.

De kroegbaas had gisteren
overleg met burgemeester Hans
Beenakker van Tiel. Die waar-
schuwde hem dat selecteren op
afkomst in Nederland verboden
is. ,,Horecaondernemers willen
geen trammelant in hun zaak.
Deze ondernemers hebben
blijkbaar overlast van arbeidsmi-
granten. Er zijn verschillende
manieren om die overlast aan te
pakken, bijvoorbeeld het opleg-
gen van een toegangsverbod.
Maar deze manier is onge-
wenst”, aldus Beenakker.

Volgens Ernste gebeurt het in
meer Tielse kroegen geregeld

dat een ongelukkige duw in de
drukte uitloopt op een knokpar-
tij, omdat de buitenlandse be-
zoeker excuses niet begrijpt. Of
dat een gast op de vuist wil om-
dat hij een grap niet begrijpt en
zich uitgelachen voelt. De kroeg-
baas ontkent dat de regel alleen
is ingesteld vanwege de vele
Poolse arbeidsmigranten in Tiel.

In Tiel wonen 3.000 tot
4.000 Poolse arbeidsmigranten.
De gemeente telt in totaal
41.000 inwoners. Het draagvlak
voor de Polen neemt onder de
Tielse bevolking snel af, zei bur-
gemeester Hans Beenakker vori-
ge maand. 

De gemeente komt binnen-
kort met maatregelen om de
huisvesting van Polen in Tiel
aan banden te leggen.

De burgemeester Pauline Krikke zei ‘zeer geraakt’ te zijn door deze
ontmoetingen. 

Burgemeester
bezoekt
slachtoffers
steekpartij

Genezeres
ontkent rol
bij dood
Van onze redactie
Utrecht - De 58-jarige natuurgenezeres Sara G. ontkent
stellig een rol te hebben gespeeld bij de dood van een
Zweedse, die volgens het Openbaar Ministerie (OM) is
bezweken doordat G. haar de gevaarlijke stof ibogaïne
zou hebben toegediend. 

G. zegt dat ze dat middel al ja-
ren niet meer toediende en dat
de Zweedse bovendien helemaal
niet in aanmerking kwam voor
een dergelijke behandeling.

Volgens het OM zijn vijf eer-
dere gevallen bekend waarbij G.
het middel aan patiënten toe-
diende. Twee van hen zijn over-
leden en een raakte ernstig ge-
handicapt.

Volgens G. kan de verslaafde
Zweedse zich het middel zelf
hebben toegediend, omdat de ei-
genaar van de bed and breakfast
waar het gebeurde eveneens ibo-
gaïne gebruikte. Die medever-
dachte Tom B. is echter nog al-
tijd spoorloos.

Het OM wil nog altijd drie ge-
tuigen in Zweden horen en
heeft in dat land ook twee ande-
re getuigen gevonden die zeg-
gen door G. behandeld te zijn.

Dat gebeurt waarschijnlijk nog
deze maand.

Hoewel G. zegt helemaal niet
aanwezig te zijn geweest op de
noodlottige dag, blijkt volgens
het OM uit verhoren van andere
getuigen dat de behandeling
met ibogaïne altijd in haar aan-
wezigheid plaatsvond en dat G.
daarbij haar patiënten niet mo-
nitorde of waarschuwde.

Haar advocaat pleitte voor
schorsing van de voorlopige
hechtenis van G., omdat het niet
zeker zou zijn dat de ibogaïne de
dood van de Zweedse heeft ver-
oorzaakt. Daar ging de recht-
bank in Utrecht echter niet in
mee. Het OM had erop gewezen
dat ze ‘net op tijd’ was aange-
houden, op het vliegveld van
Frankfurt.

Het proces wordt voortgezet
op 17 juli.

Twee verdachten dood
moeder op vrije voeten
Van onze redactie
Utrecht - Twee van de vier ver-
dachten van betrokkenheid bij
de dood van een Utrechtse moe-
der en schoonmoeder mogen
het proces verder in vrijheid af-
wachten. Een van de dochters
van de vrouw en haar partner
hoeven niet langer in voorarrest
te blijven, besloot de rechtbank
in Utrecht.

Een andere dochter wordt
waarschijnlijk binnenkort op
vrije voeten gesteld. Haar part-
ner blijft wel vastzitten, omdat
hij niet meewerkt aan het onder-
zoek en een gewelddadig verle-
den heeft.

De 58-jarige moeder werd vo-
rig jaar oktober ernstig toegeta-
keld en dood gevonden in de wo-
ning die ze met de twee stellen
deelde. Haar neus, ribben en
strottenhoofd waren gebroken
en er waren tekenen van verstik-
king. 

De twee dochters (30 en 32)
en hun partners (42 en 31) wa-
ren verdwenen. Ze meldden
zich later bij de politie.

Veel is nog altijd onduidelijk

in de zaak, onder meer door
achterstanden bij het Neder-
lands Forensisch Instituut (NFI)
bij het toxicologisch en DNA-
onderzoek. Het NFI onderzoekt
nog of de verdachten geprobeerd
hebben elkaar te vergiftigen met
rattengif in het huishouden, dat
een van de advocaten eerder om-
schreef als ‘horror’. Ook een
eindrapportage van het Pieter
Baan Centrum over de vier ont-
breekt nog.

Zeker is dat in de flatwoning
in Utrecht veel geweld heeft
plaatsgevonden. De vier erken-
nen dat ze de moeder in de da-
gen voor haar dood hebben ge-
slagen.

De verdachten wijzen daarbij
onderling vooral op de rol van de
man die blijft vastzitten. Een van
de advocaten sprak van ‘maan-
den, zo niet jaren’ van terreur en
doodsbedreigingen door de man
aan het adres van de andere ver-
dachten. 

Alle vier ontkennen verant-
woordelijk te zijn voor de dood
van de vrouw. De zaak wordt
verder behandeld op 17 juli.



ALARM
Politie tel: 911
Brandweer tel: 911
Ambulance tel: 912
Sehos tel: 910
Kustwacht tel: 913
SOS-lijn tel: 127
Aqualectra tel: 135
Aids-lijn tel: 128
Kindertelefoon tel: 918

BEREIKB. VERPLEEGKUNDIGE
tel: 5687525

page: 5500941

STICHTING VAN HET
WIT GELE KRUIS voor thuiszorg
‘Prinses Margriet'

E-mail: thuiszorg@witgelekruis.com
Website: www.witgelekruis.com
Tijdens kantooruren:
Thuiszorg: Tel: 8682344 / 8888889

Fax: 8681000
Ouder- en Kinderzorg:

Tel: 7373584 / 7371316
Na kantooruren en in 
het weekend alle diensten:

Tel: 5103661 / 6609331

KRAAMCENTRUM RIO CANARIO 
Schottegatweg Nrd. 43
P.O 3619 tel: 8691838

tel: 8692510
Kuido prenatal, tel: 8692846
Sentro Infese, tel: 8691838
Ofisina di Konsulta, tel: 8697103

FUNDASHON 
LECHI DI MAMA

tel: 7475852
E-mail: fundashonlechimama@
gmail.com
Website: www.lechimama.com

DIERGENEESKUNDE
Parera tel: 4627027

APOTHEKEN 
Otrobanda
Rio Canario tel: 7352836
Punda
Brievengat tel: 7375098 
Website: www.boticazorg.com

BUREAU OMBUDSMAN
tel: 4610302
tel: 4610303 
fax: 4619483

Scharlooweg 41, 
E-mail: Info@ombudsman-
curacao.cw
Website: www.ombudsman-
curacao.cw

HOTLINE 
MENSENHANDEL
Curaçao tel: 6750200
Bonaire tel: 7174811
Bovenwindse Eilanden 
(St. Maarten) tel: 5862680 
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Service/RTV
RADIO

00.00 Dolfijn FM Non Stop
06.30 Wakkere Joris 

met Joris Reer
09.00 9-Twaalf 

met José de Bruin
12.00 GoeieSmiddag 

met Jochem Smid
14.00 Middag Request 

met Maxim Pluciennik
16.00 Schakel in! 

met Maarten Schakel
19.00 Ongehoord 

met Willem J. Blankenburgh
21.00 Dolfijn FM Non Stop 

Iedere werkdag heeft Dolfijn van 6
uur tot 18 uur nieuwsbulletins op de
hele uren en om 06.30, 07.30,
08.30, 12.30 en 17.30.

05.30 Ochtendprogramma 
Radio Nederland 

Wereldomroep
06.30 Breakfastclub in 

Papiaments, Engels en 
Nederlands 

08.00 Programma’s in 
Papiaments, Engels en 
Nederlands

05.45 Nieuws, weer, 
ochtendbladen*

06.30 Ontbijtshow (06.30, 
06.50, 07.00 en 
07.15 uur nieuws, 
ochtendbladen)*

08.00 Papiamentstalige 
uitzendingen

19.00 FM Actueel met nieuws, 
krantenoverzicht,
muziek*

20.00 Papiamentstalige 
uitzendingen 

* In deze programma’s wordt een

bijdrage geleverd door Radio
Nederland Wereldomroep

06.00 Goedemorgen Curaçao
(Eelze de Jong en 
Kim Hendriksen)

06.45 Filewiel
09.00 Het foute uur
10.00 Marcel in de morgen
12.00 Lunchcafe

(Elisa Koek)
14.00 Marc in de middag

(Marc de Roo)
17.00 Vandaag & morgen

(Pepijn Bierenbroodspot)
19.00 Paradise FM Greatest hits
22.00 Paradise FM Easy Listening
23.00 Met het oog op morgen

Nieuws: 
24/7 het ANP nieuws op het hele
uur. Op werkdagen ieder half uur
lokaal nieuws.

DOLFIJN FM 97.3 FM
TDS 98

RADIO KÒRSOU 93.9 FM
TDS 93

PARADISE FM 103.1 FM
TDS 103

LASER 101 101.1 FM

Advertentie

belangrijke telefoonnummers

06.00 VRT Journaal
06.45 Tijd voor MAX
07.35 NOS Journaal
07.55 Weerbericht Europa/Afrika
08.00 Dokter Deen
08.50 3 Op Reis
09.20 Kinderkopkes
09.50 Nieuwsuur
10.35 Weerbericht 

Amerika/Caribiën
10.40 Pauw
11.35 Hallo Nederland
12.00 VRT Journaal
12.30 Van Gils & Gasten
13.15 #jesuisdepri
13.55 BinnensteBuiten
14.25 Het Familiediner
15.05 NOS Journaal
15.10 Sesamstraat
15.22 Sesamstraat 10 voor...
15.35 Het Klokhuis
15.50 NOS Jeugdjournaal
15.55 Beste Vrienden Quiz
16.15 Blokken
16.40 Thuis
17.05 Dagelijkse Kost
17.20 EenVandaag
17.50 NOS Studio Sport
18.00 VRT Journaal
18.45 Tijd voor MAX
19.30 NOS Journaal
19.55 Weerbericht Europa/Afrika
20.00 Eurovisie Songfestival 

2018 halve finale
22.00 Nieuwsuur
22.45 Weerbericht 

Amerika/Caribiën
22.50 Opsporing Verzocht
22.55 Pauw
23.50 Hallo Nederland
00.00 VRT Journaal
00.30 Van Gils & Gasten
01.15 #jesuisdepri
01.55 BinnensteBuiten
02.25 Het Familiediner
03.05 NOS Journaal
03.10 Sesamstraat
03.22 Sesamstraat 10 voor...
03.35 Het Klokhuis
03.50 NOS Jeugdjournaal
03.55 Beste Vrienden Quiz
04.15 Blokken
04.40 Thuis
05.05 Dagelijkse Kost
05.20 EenVandaag
05.50 NOS Studio Sport

00.10 MAX Geheugentrainer
00.30 NOS Journaal
01.10 Goedemorgen Nederland
01.30 NOS Journaal
01.35 Goedemorgen Nederland
02.00 NOS Journaal
02.10 Goedemorgen Nederland
02.30 NOS Journaal
02.40 Goedemorgen Nederland
03.00 NOS Journaal
03.15 Nederland in beweging
03.30 NOS Journaal
03.40 MAX Geheugentrainer
04.00 NOS Journaal
04.15 Kook mee met MAX
04.30 NOS Journaal
05.10 Tijd voor MAX
06.00 NOS Journaal
08.15 Kook mee met MAX
08.30 NOS Journaal

09.55 Pauw
10.57 Socutera
11.00 NOS Journaal
11.05 Petticoat
11.55 Politieke partijen: DENK
12.00 NOS Journaal
12.15 EenVandaag
12.45 NOS Sportjournaal
13.05 Tijd voor MAX
14.00 NOS Journaal
14.35 Op weg naar 

het Songfestival
15.00 Eurovisie Songfestival 

2018 halve finale
17.00 Pauw
18.00 NOS Journaal
18.20 Pauw
19.15 EenVandaag
19.50 NOS Journaal
23.55 Nederland in beweging

00.40 Hallo Nederland
01.00 NOS Journaal 

met gebarentolk
01.15 NOS Journaal
01.30 NOS Journaal 

met gebarentolk
01.34 NOS Journaal
02.00 NOS Journaal 

met gebarentolk
02.15 NOS Journaal
02.45 NOS Jeugdjournaal 

met gebarentolk
03.00 NOS Journaal 

met gebarentolk
03.15 Spoorloos
04.15 Zwarte Zwanen
05.15 Rail Away
05.45 De Rijdende Rechter 

Wordt Vervolgd
06.25 BinnensteBuiten
06.55 Politieke Partijen: FVD
07.00 NOS Journaal
07.20 Radar
08.20 Andries
08.55 Koken met Van Boven
09.25 Typisch Overvecht
10.00 NOS Journaal
10.10 Met hart en ziel
10.20 Roderick Zoekt Licht
10.50 Nu te Zien!
10.55 Na de bevrijding
11.55 Van Harte
12.25 Hallo Nederland
12.45 BinnensteBuiten
13.20 Typisch Overvecht
13.50 Bij de Tijd
14.25 Krabbé zoekt Gauguin
15.05 Brandpunt+
15.25 De Monitor
16.00 Nieuwsuur
16.55 Huis van Saoed
17.50 Kunstuur
18.15 Nachtzoen
18.20 Nieuwsuur
20.00 Tekst TV

00.30 Pingu
00.35 George & Paul
00.40 Super Grover 2.0
00.50 Sesamstraat
00.58 Leuke verhaaltjes 

van Winnie de Poeh
01.00 Olly, het kleine witte busje
01.05 Olivia
01.15 Klumpies
01.25 Pipi, Pupu & Rosemarie

01.30 Aap, poot, pies
01.40 De Boterhamshow
01.55 Buurman en buurman
02.05 Shaun het schaap
02.10 Bollie & Billie
02.25 Heuvellandziekenhuis
02.35 Super Abby
02.45 NOS Jeugdjournaal
02.50 Kiwi & Strit
02.55 Nils Holgersson
03.05 Barbapapa
03.15 Calimero
03.25 Zoostraat 64
03.35 Kindertijd
03.36 De duikbril
03.41 Glijbaan
03.43 Het paardencircus
03.45 Ik wil mijn slak
03.56 Cis en Pepijn hebben 

een klomp-boot wedstrijd
04.00 Stoelendans - Bloementuin
04.05 Teletubbies
04.15 Nijntjes avonturen, 

groot en klein
04.25 Bing
04.35 Mijn vriendjes 

Teigetje en Poeh
04.55 Angelina Ballerina
05.10 Sesamstraat 10 voor
05.20 Het zandkasteel
05.35 De speelgoeddokter
05.50 Casper & Lisa
06.00 Raad eens hoeveel 

ik van je hou
06.10 Masha en de beer
06.19 Pim & Pom
06.30 Wickie de Viking
06.40 Igam Ogam
06.50 Babar en de belevenissen 

van Badou
07.05 Kindertijd
07.06 Hier slaap ik
07.09 Kikker in de wind
07.16 Brulapen
07.22 Tonky en de wind
07.23 Iene Miene Boe - stempe-
len
07.26 Dingen die bewegen - 

strijkijzer
07.27 Tijs wordt een clown
07.30 Tip de muis
07.35 Sesamstraat
07.50 Nelli en Nora
08.00 Rintje
08.05 Pieter Konijn
08.15 Mike de ridder
08.30 De Smurfen
08.45 Grizzy en de Lemmingen
08.55 Peter Pan
09.20 Peperbollen
09.45 Beste Vrienden Quiz
10.10 #forever
10.20 SpangaS
10.45 Checkpoint
11.00 De Adriaans
11.15 Beste Vrienden Quiz
11.40 De eindmusical
12.05 #forever
12.20 SpangaS
12.40 Het Klokhuis
13.00 NOS Jeugdjournaal
13.25 First Dates
14.25 Een nacht met mijn ex
15.15 Je Zal Het Maar Hebben
15.55 #trueselfie
16.40 Grijs is ook een kleur (Film)
17.15 Mag ik u kussen?
17.55 The Graham Norton Show
18.45 Een nacht met mijn ex
19.35 Je Zal Het Maar Hebben
20.09 Tekst TV

TELEVISIE * Tijden onder voorbehoud

Advertentie

Geen bedrag 
is te klein. 
Help ons helpen!

www.voedselbank-curacao.org

BVN
TDS 410 - FLOW 105
WWW.BVN.TV/GIDS

NPO 1
TDS 710 - FLOW 201 / 204

WWW.NPO.NL/GIDS 

NPO 2
TDS 711 - FLOW 202 / 205 

WWW.NPO.NL/GIDS 

NPO 3
TDS 712 - FLOW 203 / 206

WWW.NPO.NL/GIDS 



Van onze redactie
Brussel - Emmanuel Macron
krijgt de internationale Karels-
prijs. Dat heeft de organisatie
bekendgemaakt op de dag dat de
Franse president precies een
jaar op het pluche zit. De prijs
geldt als een van de belangrijkste
onderscheidingen in Europa en
is vernoemd naar Karel de Gro-
te.

De organisatie prijst de 40-ja-
rige leider voor ‘het heropwek-
ken van de Europese droom’ en
‘zijn standvastige houding
tegenover alle vormen van natio-
nalisme’. ,,President Macron
houdt zich niet bezig met insti-
tutioneel geneuzel maar is gefo-
cust op fundamentele onderwer-
pen.”

De prijs wordt elk jaar op He-
melvaartsdag in het Duitse Aken
uitgereikt aan een of meer per-
sonen of een organisatie die zich
verdienstelijk hebben gemaakt

voor de Europese eenwording.
Karel de Grote (742-814) vere-

nigde in zijn rijk de volkeren van
de Ebro tot de Elbe. De Karels-
prijs werd in 1950 voor het eerst
uitgereikt. 

Eerdere laureaten zijn onder
anderen paus Franciscus,
bondskanselier Angela Merkel,
Bill Clinton, koningin Bea-
trix (1996) en Joseph Luns
(1967).

Nieuwe verkiezingen zouden
een einde kunnen maken aan de
politieke patstelling in het land.
Pogingen een nieuwe regering
te vormen, liepen de afgelopen
twee maanden op niets uit. M5S
weigerde in zee te gaan met de
partij van de door schandalen
geplaagde ex-premier Silvio Ber-
lusconi. Dat stond een akkoord
met de Lega in de weg, omdat
die partij een bondgenoot is van
Berlusconi’s Forza Italia.

M5S-voorman Luigi Di Maio
deed zondag een nieuwe poging
de Lega te verleiden tot samen-
werking. Hij liet de eis vallen dat
hij aan het hoofd komt te staan
van een nieuwe regering. Di
Maio bood aan samen met Lega-

leider Salvini op zoek te gaan
naar een premier die voor beide
partijen acceptabel is. Dat aan-
bod leidde niet tot een door-
braak.

President Sergio Mattarella
zou ook kunnen proberen een
soort zakenkabinet te installe-
ren, maar dat lijkt politiek on-
haalbaar. M5S, de grootste partij
in het parlement, heeft duidelijk
gemaakt daar niets voor te voe-
len. De eurosceptische protest-
partij lijkt zich al op te maken
voor nieuwe verkiezingen.

,,Vanaf vandaag voeren we
weer campagne”, schreef Di
Maio op Facebook. Hij betreurt
naar eigen zeggen dat hij zijn
aanhangers moet vragen om

weer te gaan stemmen, maar zei
geen alternatieven te zien. ,,We
hebben alles gedaan wat we kon-
den.”

De president wil nu een neu-
traal kabinet vormen. De groot-
ste Italiaanse partij, de Vijfster-
renbeweging, had eerder al aan-
gegeven niets te voelen voor zo’n
‘regering van de president’ en
stuurt aan op een nieuwe stem-
busgang in juli. ,,De enige ma-
nier om een serieuze regering te
krijgen is teruggaan naar de
stembureaus”, zo herhaalde
fractievoorzitter Danilo Toninel-
li op de publieke tv-zender Rai
de woorden van partijleider Lui-
gi Di Maio. Deze schreef ten
overvloede op Twitter: ,,We gaan

stemmen in juli.” Lega-leider
Matteo Salvini is het met hen
eens. ,,Er is geen tijd te verlie-
zen. Er is geen plaats voor een
regering met technocraten.” Sal-
vini’s bondgenoot Forza Italia
waarschuwde voor een te ge-
haaste stembusgang. De partij
van oud-premier Silvio Berlus-

coni geeft de voorkeur aan het
najaar. ,,We zijn niet bang voor
verkiezingen, maar stemmen in
de zomer is niet bevorderlijk
voor de opkomst. De herfst is be-
ter”, aldus de verklaring van For-
za, die aandrong op overleg met
haar partners over de politieke
situatie.
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Luigi Di Maio betreurt naar eigen zeggen dat hij zijn aanhangers
moet vragen om weer te gaan stemmen, maar zei geen alternatie-
ven te zien.

Italië mogelijk
weer naar stembus
Van onze redactie
Rome - Italiaanse kiezers moeten mogelijk in juli weer naar de stembus. De leider van
de rechts-populistische Lega, Matteo Salvini, stelde dat op 8 juli nieuwe parlements-
verkiezingen kunnen worden gehouden als geen akkoord wordt bereikt over een nieu-
we regering. 

De organisatie prijst Emmanuel Macron voor ‘het heropwekken van
de Europese droom’ en ‘zijn standvastige houding tegenover alle
vormen van nationalisme’.

Macron wordt
geëerd met
Karelsprijs

Duitsland mag Tunesische
terreurverdachte uitleveren
Van onze redactie
Karlsruhe - Duitsland mag een
Tunesiër uitleveren die mogelijk
was betrokken bij een bloedige
aanslag op toeristen in zijn
thuisland. 

Het Duitse grondwettelijk hof
in Karlsruhe oordeelde dat Hai-
kel S. kan worden teruggestuurd
naar zijn thuisland. Hij hoeft
daar volgens het hof niet te vre-
zen voor de doodstraf.

Duitsland probeert al langer
om S. terug te sturen naar Tune-
sië, maar hij verzet zich tegen
zijn uitlevering. De Duitse auto-
riteiten verdenken hem van het
voorbereiden van een aanslag.
Ook Tunesië beschouwt S. als

een terreurverdachte. Hij wordt
daar onder meer verdacht van
betrokkenheid bij de aanslag op
het Bardo Museum in Tunis in
maart 2015.

De Duitse politie arresteerde
S. in februari 2017. Toenmalig
minister van Binnenlandse Za-
ken Thomas de Maizière sprak
later de verwachting uit dat de
terreurverdachte snel zou wor-
den uitgeleverd. Ondanks de uit-
spraak van het hof in Karlsruhe
is overigens nog steeds onduide-
lijk wanneer S. wordt terugge-
stuurd. Zijn advocate kondigde
aan naar het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens te stap-
pen.

Moeder legt drie keer baby te vondeling
Van onze redactie
Berlijn - Drie baby’s die in de re-
gio Berlijn te vondeling zijn ge-
legd, hebben dezelfde moeder.
Dat heeft onderzoek uitgewe-
zen. De politie heeft zich nu ten
doel gesteld een vrouw op te
sporen die drie jaar op rij in de
zomer hoogzwanger was en in

augustus of september beviel,
maar vervolgens nooit achter de
kinderwagen is gezien. Een
woordvoerster zei gisteren dat er
al een waardevolle tip is binnen-
gekomen.

De pasgeboren zusjes werden
respectievelijk in september
2015 in Berlin-Buch, in au-

gustus 2016 in Berlin-Blanken-
burg en in augustus 2017 in
Schwanebeck (Brandenburg) te
vondeling gelegd. De meisjes
werden bijtijds en gezond aan-
getroffen en wonen inmiddels
in een pleeggezin. Het is nog
niet bekend of ze ook dezelfde
vader hebben.

Snapchat tekent gedragscode
Van onze redactie
Brussel - Het Amerikaanse
internetplatform Snapchat sluit
zich aan bij de vrijwillige Euro-
pese gedragscode tegen haat-
boodschappen, terreurpropa-
ganda en andere illegale berich-
ten.

Met de code verbindt het be-
drijf zich aan het beoordelen en
zo nodig binnen 24 uur verwij-
deren van ‘foute’ berichten,
filmpjes en foto’s. Het vooral on-
der jongeren populaire techbe-
drijf wordt het vijfde dat de code
tekent. Eerder deden Google, Fa-
cebook, Twitter en Microsoft dat
al.

De vrijwillige aanpak blijkt te

werken, zegt de commissie,
want sinds de code in 2016 werd
ingevoerd halen de aangesloten
techbedrijven 70 procent van
haatzaaiende boodschappen
weg, het merendeel binnen een
etmaal. Brussel roept kleinere
bedrijven op zich aan te sluiten
bij het initiatief.

Vorige maand stelde de com-
missie voor ook een gedragsco-
de in te stellen tegen de versprei-
ding van nepnieuws en desin-
formatie.

Brussel dreigt met bindende
regels als de industrie onvol-
doende maatregelen treft om
een veilige omgeving voor haar
gebruikers te scheppen.
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Nota di Pésame
Ku profundo pésame Gobièrnu di Kòrsou a tuma 

nota di fayesimentu di:

Sr. Philip Anthony Emanuel Nieuw
nasé na Kòrsou dia 25 desèmber 1942

Na bida Sr. Philip Nieuw a okupá e funshon di:

Minister di Enseñansa, Kultura, Deporte i Hubentut 
1998 - 2000

Gobièrnu di Kòrsou ta rekordá Sr. Philip Nieuw komo un 
ehèmpel di perseveransia pa kontribuí na adelanto di su 
País. Na mes momentu Gobièrnu di Kòrsou ta deseá su 

señora i demas famia, hopi forsa ku e pèrdida aki.

F A M I L I E B E R I C H T E N
Adver tent ies voor  de rubr iek Fami l ieber ichten gel ieve voor  12.00 uur  te  reserveren v ia 

te le foonnummer (5999)  7472200 of  e-mai l  adver tent ie@ant i l l iaansdagblad.com.

De bombardementen werden uitgevoerd op het presidentieel paleis
door de militaire coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. 

Doden door bommen op
presidentieel paleis Jemen
Van onze redactie
Sanaa - Zeker zes mensen zijn
om het leven gekomen door
luchtaanvallen op het presidenti-
eel paleis in de Jemenitische
hoofdstad Sanaa. De bombarde-
menten werden uitgevoerd door
de militaire coalitie onder lei-
ding van Saudi-Arabië. Volgens
medische hulpverleners en oog-
getuigen vielen er dertig gewon-
den.

Volgens berichten zou kort
voor de aanslagen in het gebouw
een bijeenkomst van Houthi-re-
bellen hebben plaatsgevonden.
Het paleis van de verdreven pre-

sident Abd-Rabbu Mansour Ha-
di is in handen van de rebellen.
Hadi verblijft momenteel in bal-
lingschap in het Saudisch ko-
ninkrijk. De alliantie, onder lei-
ding van Saudi-Arabië, steunt de
internationaal erkende regering
van Jemen en voert al meer dan
drie jaar op aanvallen uit op de
Houthi-rebellen. De opstande-
lingen controleren grote delen
van het noorden van het land en
de hoofdstad Sanaa. Door de
bombardementen komen her-
haaldelijk veel burgers om het
leven, maar de rebellen verzwak-
ken niet.

Ontslag bij
Academie
goedgekeurd
Van onze redactie
Stockholm - De door crisis getroffen Zweedse Academie
heeft plaats voor vier nieuwe leden voor de jury van de
Nobelprijs voor Literatuur, nu het aftreden van vier leden
is goedgekeurd. 

De leden Lotta Lotass, Klas
Östergren, Sara Stridsberg en
Kerstin Ekman hebben hierdoor
nu officieel ontslag genomen.

Het ontslag werd mogelijk ge-
maakt door tussenkomst van de
Zweedse koning Carl Gustaf,
die de eeuwenoude statuten van
de academie aanvulde met ont-
slagrecht. Vroeger werden de
plaatsen voor het leven toegewe-
zen en konden ze pas na het
overlijden van een lid worden
bezet, ongeacht of het lid nog ac-
tief betrokken was of niet.

Een aantal nam ontslag uit
protest tegen de aanpak van een
schandaal over de man van een
van de leden, Katarina Frosten-
son, die achttien vrouwen zou
hebben lastiggevallen of mis-
bruikt. Frostenson wordt er

daarnaast van beschuldigd dat
ze zeven keer de naam van de
potentiële winnaar zou hebben
gelekt en dat ze geld van de Aca-
demie zou hebben doorgesluisd
naar een cultuurclub die haar
man runde en waar zij mede-ei-
genaar van is. Als gevolg hiervan
wordt dit jaar geen Nobelprijs
voor Literatuur uitgereikt. Vori-
ge week stelde de jury de prijs-
uitreiking een jaar uit tot 2019.

De Nobelprijs voor de Litera-
tuur wordt sinds 1901 jaarlijks
uitgereikt. De Academie heeft al
zeven keer eerder afgezien van
de toekenning. Dat was steeds
omdat er geen geschikte kandi-
daat kon worden gevonden. In
de statuten is opgenomen dat
dan een jaar kan worden overge-
slagen.
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Advertentie

 

 

PLANIFIKASHON PRUEBA DI NATURALISASHON 

Ministerio di Enseñansa, Siensia, Kultura & Deporte pa medio di esaki ta publiká e 

planifikashon di Prueba di Naturalisashon pa aña 2018 i 2019.  
 

E prueba di Naturalisashon ta konsistí di tres parti di prueba, esta: 

- Parti 1:  Konosementu di Organisashon Polítiko i Komunidat di Kòrsou; 

- Parti 2:  Abilidat di idioma Papiamentu (lesa, skucha, skirbi i papia); 

- Parti 3: Abilidat di idioma Hulandes (lesa, skucha, skirbi i papia). 
 

E planifikashon di Prueba di Naturalisashon pa aña 2018 i 2019 ta lo siguiente: 

Prueba di 

Naturalisashon 

NT 2018 NT 2019 

Parti 1 17  di sèptèmbèr   16 di sèptèmbèr   

Parti 2 10 di sèptèmbèr  

11 - 13 disèptèmbèr  

11 di september   

12 - 14 di september  

Parti 3 10 di sèptèmbèr   

18 - 20 di sèptèmbèr   

25 - 27 di sèptèmbèr 

2 - 5 di òktober 

9 di sèptèmbèr  

17 - 19 di sèptèmbèr 

24 - 26 di sèptèmbèr 

1 - 4 di òktober 

Resultado 13 di novèmber 5 di novèmber 

Entrega di Sertifikado 10 - 14 di desèmber 

Eksigensia: Parti 1, 2, 3 

kompletá positivamente 

9 - 13 di desèmber 

Eksigensia: Parti 1, 2, 3 

kompletá positivamente 

Publikashon Aviso di 

Inskripshon* 

9 & 16 di mei  6 & 20 di mei 

Periodo pa traha sita 9 – 30 di mei 13 – 29 di mei 

Inskripshon segun sita 4 – 8 di yüni 

Parti 1, 2, 3 

10 – 14 di yüni 

Parti 1, 2, 3 
 

E informashon aki ta keda publiká riba e wèpsait; www.gobiernu.cw.   Pa mas informashon por 
tuma kontakto ku Sentro di Ekspertisia pa Prueba & Èksamen (ETE) di djaluna te ku djabièrnè 
di 14.00 or te 16.00 or, via di number di telefòn 434 3700 òf e-mail: naturalisashon@ete.cw. 
 
*Riba e fecha indiká lo publiká den korantnan lokal avisonan tokante inskripshon.  
Ta reservá e derecho pa eventualmente trese kambio den e planifikashon. 
 

Sra. Marilyn Alcalá-Wallé 
Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura & Deporte 

MINISTERIO DI 

Enseñansa, Siensia, Kultura & Deporte 
Organisashon di Ehekushon di Enseñansa & Siensia 

Sentro di Èkspertisia di Prueba & Èksamen (E.T.E.) 

Andrew Brunson noemde het ‘walgelijk’ en ‘beschamend’ dat hij
wordt verdacht van banden met verboden organisaties.

Predikant VS ontkent
aanklacht in Turkije
Van onze redactie
Ankara - De Amerikaanse pre-
dikant die vastzit in Turkije,
heeft zich voor de rechter verde-
digd. Andrew Brunson noemde
het ‘walgelijk’ en ‘beschamend’
dat hij wordt verdacht van ban-
den met verboden organisaties.

Brunson woont al meer dan
twintig jaar in Turkije, waar hij
nu 35 jaar gevangenisstraf kan
krijgen. De geestelijke ontkent
alle beschuldigingen. ,,Ik help
Syrische vluchtelingen, ze zeg-
gen dat ik de PKK help. Ik zet
een kerk op, ze zeggen dat ik
hulp kreeg van het netwerk van
Gülen”, zei Brunson voor de
rechtbank. Hij brak op enig punt

in huilen uit toen hij oogcontact
maakte met zijn vrouw.

Meerdere onherkenbaar ge-
maakte getuigen legden per vi-
deoverbinding verklaringen af
tegen Brunson. De beschuldi-
gingen liepen uiteen van samen-
werking met Koerdische terro-
risten tot het samenspannen
met de organisatie van Fethullah
Gülen, die door Turkije verant-
woordelijk wordt gehouden voor
de mislukte staatsgreep in 2016.

De vervolging van de geestelij-
ke heeft de relatie tussen Was-
hington en Ankara verder onder
druk gezet. Eerder zei president
Donald Trump dat Brunson
‘zonder reden’ terechtstaat.

Haspel zou vorige week hebben overwogen haar kandidatuur voor
de post in te trekken omdat ze, volgens Amerikaanse media, bang
was de reputatie van de CIA de schenden.

Trump hekelt kritiek op
beoogd CIA-chef Haspel
Van onze redactie
Washington - De Amerikaanse
president Donald Trump heeft
het opgenomen voor de beoogde
nieuwe directeur van de CIA, Gi-
na Haspel. ,,Ze kreeg kritiek om-
dat ze terroristen te hard heeft
aangepakt”, concludeerde de
president op Twitter.

Trump wil dat Haspel de CIA
gaat leiden, maar haar benoe-
ming moet worden goedge-
keurd door de Senaat. Haspel
zou vorige week hebben overwo-
gen haar kandidatuur voor de
post in te trekken. Ze vreesde
volgens bronnen van Ameri-
kaanse media dat de reputatie
van de CIA schade zou oplopen

bij een politiek gevecht over haar
aanstelling. De kritiek op Haspel
richt zich op haar betrokkenheid
bij het omstreden ondervra-
gings- en detentieprogramma
van de inlichtingendienst, dat na
de aanslagen van 9/11 in het le-
ven werd geroepen. Haspel zou
in 2002 de leiding hebben ge-
had over een geheime CIA-ge-
vangenis in Thailand, waar toen
zeker één verdachte is gewater-
board. Trump haalde in zijn
tweet uit naar critici van zijn
kandidaat: ,,De Democraten wil-
len haar weghebben omdat ze te
hard optreedt tegen terrorisme”,
klaagde de president. Hij sloot
zijn bericht af met ‘win Gina’.

Drie landen vierkant achter atoomakkoord
Van onze redactie
Berlijn - Duitsland en Frankrijk
zijn niet van plan zich terug te
trekken uit de nucleaire deal met
Iran. De Franse minister Jean-
Yves Le Drian (Buitenlandse Za-
ken) zei op een gezamenlijke
persconferentie met zijn Duitse
collega Heiko Maas dat Parijs,
Berlijn en Londen zich aan het
akkoord willen houden, onge-
acht wat de Verenigde Staten be-
sluiten.

Le Drian zei dat de drie Euro-
pese landen vastberaden zijn
‘deze deal te redden’. Maas stel-
de op zijn beurt dat het risico op
‘escalatie’ aanwezig is als de
atoomovereenkomst sneuvelt.
,,We denken niet dat er een te

rechtvaardigen reden is voor
terugtrekking uit het akkoord.
We blijven dat bepleiten bij onze
Amerikaanse vrienden”, zei de
Duitse minister.

Iran beloofde in 2015 na
onderhandelingen met wereld-
machten het eigen atoompro-
gramma af te bouwen in ruil
voor het intrekken van interna-
tionale sancties. De Amerikaan-
se president Donald Trump
dreigt echter de deal te torpede-
ren als niet tegemoet wordt ge-
komen aan zijn kritiek op het ak-
koord. Het is nog onduidelijk of
zo’n besluit van Trump het ein-
de zou zijn van de deal. De
Iraanse president Hassan Roha-
ni suggereerde dat zijn land mo-

gelijk bereid is zich ook zonder
Amerikaanse medewerking aan
het akkoord te houden. ,,Als we
zonder Amerika uit een deal
kunnen halen wat we willen,
dan zal Iran gecommitteerd blij-
ven aan de deal”, zei hij in een
toespraak.

,,Wat Iran wil is dat onze be-
langen worden gewaarborgd
door de niet-Amerikaanse
ondertekenaars”, vervolgde de
Iraanse president, die stelde in
zo’n geval geen bezwaar te heb-
ben als de Amerikanen zich
terugtrekken. ,,Maar als ze Iran
willen verzwakken en onze in-
vloed in de regio of in de wereld
aan banden willen leggen, zal
Iran zich krachtig verzetten.”



Van onze redactie
Madrid - Tennisser Novak Djo-
kovic heeft weer eens een aardi-
ge zege geboekt. De voormalige
nummer één van de wereld, een
beetje in een crisis, won in de
eerste ronde van het toernooi
van Madrid van Kei Nishikori.
De Serviër versloeg de Japanner
in twee sets, 7-5 6-4. Sinds hij
last heeft van een elleboog vlot
het niet meer zo met Djokovic.
Dat komt onder andere omdat
hij na een operatie te snel weer
de baan op ging, zei hij in aan-
loop naar Madrid. ,,Ik wilde te
graag. Ik maak momenteel een
van de moeilijkste periodes uit
mijn loopbaan door. Maar het

komt goed.’’ Djokovic werd re-
centelijk vroegtijdig uitgescha-
keld in Barcelona, Monte Carlo,
Miami en Indian Wells. In Ma-
drid was hij echter bij vlagen
weer de topspeler van weleer.
Hij had gewonnen aan precisie
en sloeg 26 winners. Van zijn

veertien partijen tegen Nishiko-
ri, de nummer twintig van de
wereld, won hij er nu twaalf.

Het was bovendien de eerste
keer dat Djokovic won van een
speler uit de top twintig, sinds
hij in juni vorig jaar in Easbour-
ne won van Gaël Monfils.
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Vijfvoudig wereldkampioen motorcross Eric Geboers is verdronken toen hij zijn hond uit het koude
water probeerde te redden in een recreatiegebied.

Motorcrosskampioen Geboers verdronken
Van onze redactie
Mol - Na een urenlange zoekac-
tie is het levenloze lichaam van
vijfvoudig wereldkampioen mo-
torcross Eric Geboers gevonden.
De 55-jarige Belg verdween zon-
dagavond, toen hij in een recrea-
tiegebied uit een boot sprong
om zijn hond te redden die in
het water was beland. Geboers
verdronk in het koude water. De
Belg werd als eerste motorcros-
ser ooit wereldkampioen in drie
verschillende klassen (125, 250
en 500cc) en in 1988 uitgeroe-

pen tot sportman van het jaar in
zijn land.

De hoop dat Geboers levend
zou worden teruggevonden was
al erg klein. ,,Het water is uiterst
koud en de stroming verrader-
lijk”, zei burgemeester Paul Rot-
thier van de gemeente Mol,
waarin het recreatiegebied ligt,
eerder op de dag. ,,De vermiste
kwam al meteen na zijn sprong
in de problemen en de mensen
die bij hem waren, hebben hem
onder water zien verdwijnen.
We moeten dus realistisch zijn

over zijn kansen.” Eén van de
andere opvarenden sprong di-
rect achter Geboers aan, maar
kwam zelf ook in de problemen
en werd weer aan boord gehaald.
Een zoektocht van de brandweer
tot diep in de nacht leverde niets
op. 

Gisteren werd verder gezocht,
ook met sonarapparatuur, dui-
kers en een helikopter voorzien
van een warmtecamera. In de
loop van de dag werd het li-
chaam van Geboers aangetrof-
fen en geborgen.

Sinds hij last heeft van een elleboog vlot het niet meer zo met
Djokovic. Dat komt onder andere omdat hij na een operatie te snel
weer de baan op ging, zei hij in aanloop naar Madrid.

Tennisser
Djokovic wint
van Nishikori

Day wint dankzij ‘toverbal’ 
Van onze redactie
Charlotte - Golfer Jason Day
heeft het Wells Fargo Champi-
onship gewonnen, vooral dank-
zij een wonderlijke klap op de
zeventiende hole van zijn laatste
ronde. De Australiër sloeg de bal
over ruim 200 meter met een
hoge boog over het water en zag
het balletje daarna precies tegen
de vlag aan stuiteren, waarna het
vlak naast de hole stil bleef lig-
gen. Het was voor Day vervol-
gens eenvoudig om een birdie te
scoren en daarmee de eindzege

veilig te stellen. ,,Zulke dingen
heb je nodig om toernooien te
winnen”, zei Day met een brede
grijns. 

De dertigjarige Australiër
vierde zijn twaalfde zege op de
Amerikaanse PGA Tour. De
voormalige nummer één van de
wereld heeft een slecht seizoen
achter de rug. Dit jaar heeft Day,
de huidige nummer veertien
van de mondiale ranglijst, de
smaak weer te pakken. In janua-
ri won hij al het Farmers Insu-
rance Open.

Haags duo
wint WT
beachvolley
Van onze redactie
Huntington - Beachvolleyballers Alexander Brouwer en
Robert Meeuwsen hebben het toernooi uit de World
Tour in Huntington Beach gewonnen. 

In de finale op het strand in
Californië versloegen ze de rege-
rende wereldkampioenen Evan-
dro Goncalves en André Loyola
uit Brazilië met 21-16 en 21-15.

Brouwer en Meeuwsen had-
den in de halve finales afgere-
kend met het sterke Letse koppel
Aleksandrs Samoilovs/Janis
Smedins: 17-21 21-18 15-10. Ze
waren eerder in het toernooi te-
gen het Duitse duo Markus Böc-
kermann/Lars Flüggen ont-
snapt aan uitschakeling. 

De winnaars van het brons bij
Rio 2016 trokken de beslissende
derde set met 25-23 naar zich
toe.

De Nederlanders, die vijf jaar
geleden de wereldtitel verover-
den, stonden voor de elfde keer
in de finale op de World Tour.

Brouwer en Meeuwsen behaal-
den vijf keer eerder goud. Ze
verdienden met hun zege in
Huntington Beach een cheque
van 20.000 dollar, omgerekend
bijna 17.000 euro.

,,Het was een zwaar toernooi,
met negen wedstrijden in vier
dagen”, zei Brouwer. ,,Gelukkig
leek het alsof we vleugels had-
den in de finale. Ik heb nu wel
hulp nodig om op het podium te
klimmen, want man, wat doen
mijn benen pijn.”

Brouwer en Meeuwsen zorg-
den voor de eerste Europese ze-
ge van een beachvolleybaltoer-
nooi uit de World Tour op Ame-
rikaanse bodem sinds 1996.
Toen won het Noorse koppel Jan
Kvalheim/Bjørn Maaseide in
Hermosa Beach.

Bertens overtuigend winnaar
Van onze redactie
Madrid - Met veel overtuiging is
Kiki Bertens doorgedrongen tot
de achtste finales van het toer-
nooi van Madrid. De beste ten-
nisster van Nederland was in de
tweede ronde te sterk voor Ana-
stasia Sevastova, de nummer ze-
ventien van de wereldranglijst
uit Letland: 6-1 6-4.

Bertens nam zo revanche voor
haar nederlaag vorig jaar in de
kwartfinale in Madrid. Sevastova
was toen in twee sets te sterk
voor de speelster uit Waterin-
gen.

Bertens liet ook in de hoofd-
stad van Spanje weer zien dat ze
zich uitstekend thuis voelt op

gravel. Ze verloor in de tweede
set bij een voorsprong van 5-2
twee games op rij maar serveer-
de het duel vervolgens knap uit.
De nummer twintig van de
wereldranglijst komt steeds
dichter bij haar hoogste positie
op de mondiale tennisladder.
Vorig jaar mei bekleedde ze
even de achttiende positie.

Bertens opende het toernooi
in Madrid met een regelmatige
zege op de Griekse Maria Sakka-
ri (6-4 6-4). Ze stuit in de achtste
finales op de als tweede geplaat-
ste Caroline Wozniacki. De
Deense klopte Ashleigh Barty
uit Australië in drie sets: 6-2 4-6
6-4.

Winnaar ronde San Juan op doping betrapt
Van onze redactie
Buenos Aires - De Argentijnse
wielrenner Gonzalo Najar dreigt
zijn eindzege in de Ronde van
San Juan kwijt te raken. 

Najar blijkt in januari tijdens
de etappekoers door Argentinië
positief te hebben getest op het
verboden middel cera, een vari-
ant van epo. De internationale
wielrenunie UCI heeft de 24-ja-

rige wielrenner voorlopig ge-
schorst. Najar legde na de eerste
etappe in San Juan een positieve
test af. 

De Argentijn schreef enkele
dagen later een zware bergetap-
pe op zijn naam en pakte daar-
mee ook de eindzege. 

Hij volgde Bauke Mollema op
als winnaar van de rittenkoers.
De 41-jarige Spanjaard Oscar Se-

villa eindigde op de tweede
plaats, maar wordt nu mogelijk
alsnog tot winnaar uitgeroepen.

Behalve Najar werd ook zijn
ploeggenoot Gáston Javier be-
trapt in San Juan, op verboden
androgene anabole steroïden.
Het betekent dat hun ploeg, een
continentale formatie uit Ar-
gentinië, voorlopig niet mag
meedoen aan wedstrijden. 



Van onze redactie
Rio de Janeiro - Aanvaller Paolo
Guerrero rekent erop dat hij ko-
mende zomer Peru kan helpen
op het WK in Rusland. De 34-ja-
rige spits maakte zondagavond
zijn rentree bij Flamengo, nadat
hij zijn schorsing van zes maan-
den had uitgezeten. Guerrero,
bij wie vorig jaar sporen van co-
caïne waren aangetroffen bij een
dopingtest na de WK-kwalifica-

tiewedstrijd tegen Argentinië,
hangt echter een langere schor-
sing boven het hoofd en zou in
dat geval alsnog het WK moeten
missen.De aanvoerder van het
Peruaanse elftal verscheen vori-
ge week in Zwitserland bij het

internationaal sporttribunaal
CAS. Guerrero wil dat het CAS
hem vrijpleit. Hij beweert door
medicijnen positief te hebben
getest. Het wereldantidopingbu-
reau Wada is ook naar het CAS
gestapt en wil de zaak juist her-

openen. Volgens het antidoping-
bureau moet Guerrero één tot
twee jaar geschorst worden. De
Peruaan was in eerste instantie
voor een jaar geschorst door de
Fifa, maar in beroep ging daar
een half jaar van af. ,,Ik heb er
vertrouwen in dat het goedkomt,
want ik ben onschuldig”, zei
Guerrero. ,,Het is onrecht-
vaardig dat ik zes maanden aan
de kant heb moeten staan.”

Van onze redactie
Parijs - Paris Saint-Germain
speelt vandaag in de finale van
de beker tegen een bijzondere
tegenstander: Les Herbiers uit
de derde divisie. Dat kan alleen
goed aflopen als de spelers de
opponent serieus nemen, zegt
de vertrekkende coach Unai
Emery. ,,En dat zullen ze zeker
doen. We benaderen deze wed-
strijd als elke andere. Iedereen is
gemotiveerd om de derde prijs
van het seizoen te winnen.”

PSG won al de nationale titel
van Frankrijk en de League Cup.
Emery mag desondanks vertrek-

ken, waarschijnlijk omdat hij in
de Champions League vroegtij-
dig werd uitgeschakeld. ,,De ‘tre-
ble’ zou een mooie afsluiting
zijn”, zegt de Spanjaard. ,,Er is
goed getraind, de concentratie is
optimaal. Het moet lukken.”
PSG mist in de finale Neymar
en Marco Verratti.

Coach Stephane Masala van
Les Herbiers verwacht een bij-
zonder duel. ,,Het wordt een
wedstrijd tussen grote talenten,
die behoren tot de beste van de
wereld, en amateurs, die veel
moed en teamgeest aan de dag
zullen leggen.” 

Desondanks was het wennen,
zo bekende de trainer, bij de eer-
ste kennismaking met het Stade
de France. ,,We vinden de kleed-

kamers hier wel erg groot. Ik
vraag me af waar ik precies moet
gaan staan zodat iedereen me
kan horen.”

Van onze redactie
Nyon - Scheidsrechter Björn
Kuipers mag opnieuw een Euro-
pese finale fluiten. De Uefa
heeft de 45-jarige Nederlander
aangesteld voor de eindstrijd van
de Europa League, op woensdag
16 mei in Lyon tussen Atlético
Madrid en Olympique Marseil-
le. ,,Ik ben ontzettend trots, dit is
een prachtige beloning op een
goed seizoen”, zei Kuipers.

De scheidsrechter uit Olden-
zaal mocht vijf jaar geleden ook
al de finale van de Europa Lea-
gue fluiten, in Amsterdam tus-
sen Chelsea en Benfica. Een jaar
later had Kuipers in Lissabon de
leiding bij de eindstrijd van de
Champions League (Real Ma-
drid - Atlético Madrid). De
supermarkteigenaar werd in

2013 ook aangesteld voor de fi-
nale van de Confederations Cup
in Brazilië, tussen het gastland
en Spanje.

,,Het is geweldig dat ik op-
nieuw een Europa League-finale
mag fluiten”, zei de scheidsrech-
ter, die samen met zijn vaste as-
sistenten Sander van Roekel en
Erwin Zeinstra al jarenlang
‘Team Kuipers’ vormt. ,,Daar
zijn we natuurlijk ontzettend
trots op.” 

Danny Makkelie en Pol van
Boekel staan in Lyon als vijfde

en zesde official op de achterlij-
nen, Mario Diks reist als reserve-
assistent mee.

Kuipers gaat komende zomer
voor de tweede keer naar het
WK. Hij was ook actief op het
WK 2014 en floot wedstrijden op
de EK’s van 2012 en 2016. De
Tukker hoopt vurig dat hij op 15
juli in Moskou de WK-finale
mag fluiten. 

,,Dat is een jongensdroom.
Het zou een heel mooi en emoti-
oneel moment zijn als die uit-
komt”, zei Kuipers onlangs.
,,Voor een scheidsrechter is dat
het hoogst mogelijke.”

De finale van de Champions
League tussen titelverdediger
Real Madrid en Liverpool staat
in Kiev onder leiding van Milo-
rad Mazic uit Servië.
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Bjorn Kuipers uit Oldenzaal mocht vijf jaar geleden ook al de finale van de Europa League fluiten, in
Amsterdam tussen Chelsea en Benfica.

Bjorn Kuipers
fluit Europa

Leugue

,,De finale kan alleen goed aflopen als de spelers de opponent
serieus nemen”, zegt de vertrekkende coach Unai Emery.

Paris Saint-Germain neemt
tegenstander serieus

Voorselectie
WK voor
keeper Jones
Van onze redactie
Sydney - Bondscoach Bert van Marwijk heeft doelman
Brad Jones van Feyenoord opgenomen in de
Australische voorselectie voor het WK in Rusland. 

De 36-jarige Jones moet met
Mathew Ryan (Brighton & Hove
Albion), Danny Vukovic (Racing
Genk) en Mitchell Langerak
(Nagoya Grampus) concurreren
om drie plekken in de WK-selec-
tie.

Talent Ajdin Hrustic van FC
Groningen, die vorig jaar debu-
teerde in de nationale ploeg, ont-
breekt net als NAC-keeper Mark
Birighitti in de groep van 32
man. 

Veteraan Tim Cahill maakt
wel kans om voor de vierde keer
naar het WK te gaan. Van Mar-
wijk heeft de 38-jarige aanvaller
van Millwall opgenomen in de
voorselectie, hoewel Cahill in
Engeland slechts sporadisch in
actie komt.

,,Tim is een speciaal geval. Hij
is een van de beste Australische
voetballers ooit, maar hij speelt
amper”, zei de Nederlandse
bondscoach. ,,Aan de andere
kant: hij wordt ook niet nerveus
als we voor 90.000 mensen spe-

len en kan het verschil maken.
Het wordt geen makkelijke be-
slissing, maar daarvoor zit ik
hier.”

Van Marwijk debuteerde eind
maart met een zware nederlaag
tegen Noorwegen (4-1). Austra-
lië hield Colombia enkele dagen
later op 0-0. Van Marwijk heeft
de 26 spelers die toen tot zijn se-
lectie behoorden nu ook weer
genomineerd, aangevuld met
zes anderen. Twee daarvan zit-
ten voor het eerst bij de groep:
aanvaller Daniel Arzani en
rechtsback Fran Karacic, een ge-
boren Kroaat wiens vader uit
Australië komt.

De 65-jarige trainer uit De-
venter gaat binnenkort met zijn
selectie op trainingskamp naar
Turkije. Pas daar kan Van Mar-
wijk echt gaan bouwen aan een
ploeg die op het WK de strijd
moet aangaan met Frankrijk,
Denemarken en Peru. Doel van
de ‘Socceroos’ is een plek in de
knock-outfase.

Iniesta
mogelijk te
duur voor
Chinese club
Van onze redactie
Peking - Het is ineens twij-
felachtig of Andrés Iniesta naar
de Chinese club Chongqing Li-
fan gaat. Nadat de middenvelder
definitief had gezegd Barcelona
na vele jaren te verlaten, werd al-
gemeen verondersteld dat zijn
nieuwe werkgever Chongqing
zou zijn. De president van de
club heeft inmiddels laten weten
dat het nog maar de vraag is of
hij de speler kan betalen.

Jiang Lizhang zei dat hij zich
strikt aan de financiële voor-
schriften wil houden. Dat bete-
kent onder meer dat hij zich
moet houden aan een salarispla-
fond. Verder vindt hij dat iedere
investering wel op ‘rationele
gronden’ te verdedigen moet
zijn.

Spaanse media spraken eer-
der van een contract voor drie
jaar voor Iniesta, dat hem 
bijna 100 miljoen euro gaat op-
leveren.

Aanvaller Paolo Guerra
rekent op deelname WK



ADVERTENTIE Antilliaans Dagblad Dinsdag 8 mei 201828

ABCourant NV 
Scharlooweg 31
Postbus 725
Willemstad, Curaçao
Tel. 7472200
Fax 7472257
www.antilliaansdagblad.com
algemeen@antilliaansdagblad.com 

UITGEVER
Michael Willemse

REDACTIE CURAÇAO
redactie@antilliaansdagblad.com
Kim Sambo (chef redactie)
Martha van Bergen
Miranda van Boven
Eva Breukink
Gerrinda Hendriks
Jacqueline Hooftman
Elodie Kint
Adinda de Koster (stagiaire)
Loeki Nicolaas
Caroline Slegtenhorst

REDACTIE NEDERLAND
Nico van der Ven (fotograaf)

REDACTIE BONAIRE
ad.bonaire@gmail.com
Gijs van den Heuvel

REDACTIE ARUBA
ad.aruba@gmail.com
Marjanne Havelaar

FREELANCE MEDEWERKERS
Agnes van Bergen
Eric de Brabander
Giselle Ecury
Michelle Pors-da Costa Gomez
Jan Gulmans
Solange Hendrikse
Julie Hengeveld
Jeroen Heuvel
Bas Jussen

Els Kroon
Jennifer Smit
Wim Rutgers

UITGAAN: 
uitgaan@antilliaansdagblad.com
Genie Martina

FOTOGRAAF
Jeu Olimpio

OPMAAKSTUDIO
Brigitte v.d. Winden (coördinator)
Thalysia Gijsbertha
Marcella Montaño Mesa

ADMINISTRATIE
Jacqueline Maduro (hoofd)
Milusca Evelina 
Regine Janga
Enith Leito
Bealin Nepomuceno

ADVERTENTIE-ACQUISITIE
advertentie@antilliaansdagblad.com
Josette Kölker (commercieel manager) 
Lucy Maduro
Judary Salomé

DISTRIBUTIE
Francis Cijntje (hoofd)

DRUKKERIJ
De Stad NV

ABONNEMENTEN
(Uitsluitend op Curaçao)
Opgave van nieuwe abonnementen kan
schriftelijk of telefonisch op werkdagen van
8-17 uur 7472200. 
Abonnementen gaan uiterlijk drie dagen na
betaling in en lopen tot wederopzegging. De
betaling geschiedt altijd vooruit. 

ABONNEMENTSTARIEVEN 
(inclusief ob)
Maand Naf. 25,50
Kwartaal Naf. 76,50
Halfjaar Naf. 153,00
Jaar Naf. 306,00

BEËINDIGING ABONNEMENT
Uitsluitend schriftelijk, 4 weken voor afloop
van de abonnementsperiode. Bij voortijdige
beëindiging wordt Naf 25,00 administratie-
kosten in rekening gebracht.

BEZORGING
Abonnees kunnen bellen van 
ma. t/m vr., telefoon 7472200.

ADVERTENTIES
Advertenties kunnen tot 12 uur op 
de dag voor verschijnen worden gereser-
veerd, advertenties voor 
de maandageditie opgeven op 
vrijdag.

LEVERINGSVOORWAARDEN
Op de diensten van ABCourant NV zijn
abonnee- dan wel plaatsingsvoorwaarden
van toepassing. Deze worden op verzoek
toegezonden.

STATUUT
De redactie werkt op basis van een redactie-
statuut. Het statuut beschermt de redactie
tegen politieke, commerciële en/of religieu-
ze invloeden of van welke andere belangen-
groeperingen ook en waarborgt daarmee de
onafhankelijkheid van de redactionele
inhoud.

PARTNERS
Het internationale nieuws in deze krant
komt tot stand in samenwerking met de
nieuwsdienst van het ANP. Tevens zijn er
samenwerkingsverbanden met de redacties
van Caribisch Netwerk van de NTR en Extra
di Boneiru.

COPYRIGHT
Niets uit deze uitgave mag worden gerepro-
duceerd en/of openbaar worden gemaakt
door middel van druk, fotokopie, film of 
welke andere wijze dan ook zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de uit-
gever.


	P01
	P02
	P03
	P04
	P05
	P06
	P07
	P08
	P09
	P10
	P11
	P12
	P13
	P14+15
	P16
	P17
	P18
	P19
	P20
	P21
	P22
	P23
	P24
	P25
	P26
	P27
	P28

