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‘Misbruik van wraking’
Van een onzer
verslaggevers

Willemstad - Eldon
‘Peppie’ Sulvaran,
Anthony Eustatius en
Chester
Peterson
maken misbruik van
het recht om te kunnen wraken, zodat de
klachten tegen de drie
niet in behandeling
worden genomen.
Dat liet de wrakingskamer weten tijdens de behandeling van het tweede
wrakingsverzoek tegen de
voorzitter van de Raad van
Toezicht op de Advocatuur (RvT), rechter Maroeska Scholte.
Niet alleen met Scholte
heeft het drietal problemen, ook met de leden
van de wrakingskamer die over het tweede verzoek moesten beslissen zijn zij het niet eens. Daarom hebben de advocaten
van de politieke stichting
Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO) tijdens de behandeling van het wrakingsverzoek van Scholte
nóg een wrakingsverzoek
ingediend, dit keer tegen
de leden-advocaten.
Zowel het wrakingsverzoek tegen Scholte als het
verzoek om de leden van
de wrakingskamer op te
schonen is niet-ontvankelijk verklaard. Want niet
alleen heeft Sulvaran het
verzoek tot wraking van de
leden niet spoedig genoeg
ingediend, ook ziet de wrakingskamer de tijd die het
kost om een nieuwe wrakingskamer in te stellen
als ‘te kostbaar’.
,,Zoals Sulvaran c.s. zelf
hebben aangegeven, is het
Door René Zwart
Den Haag - Het VVD/
PvdA-kabinet Rutte wil
een deel van de inwoners
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba het stemrecht
bij de Eilandsraadsverkiezingen afpakken. Vandaag
verdedigt minister Ronald
Plasterk
(PvdA)
van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties in de
plenaire zaal van de Twee-

KFO-advocaten niet-ontvankelijk verklaard in tweede wrakingsverzoek
waarschijnlijk niet mogelijk advocaat-leden van de
Raad van Toezicht te vinden die niet op de genoemde goed bezochte
vergadering aanwezig waren en die dus niet door
Sulvaran c.s. op die grond
gewraakt zullen worden.
De wrakingskamer onderschrijft die observatie mede gelet op de moeite die
het heeft gekost om de

onderhavige wrakingskamer, waarvan de plaatsvervangend voorzitter voor de
zitting uit Aruba is overgekomen, bijeen te krijgen.
Dat zou meebrengen dat
opnieuw een tijdrovend
proces van aanzoeken en
doen benoemen van mogelijke onvindbare advocaat-leden, misschien enkel voor deze zaak, nodig
is.”

En: ,,Gegeven de omstandigheid
dat
de
(oudste) oorspronkelijke
klacht van de scheidende
deken in de hoofdzaak dateert van 13 januari 2014,
terwijl de daadwerkelijke
behandeling van de klacht
nog moet aanvangen en
daartoe opnieuw moet
worden ingeroosterd, acht
de wrakingskamer een
dergelijke vertraging, in

het licht van het belang
van de klacht binnen redelijke termijn te behandelen, onaanvaardbaar.”
De
wrakingskamer
heeft het wrakingsverzoek
tegen Scholte niet-ontvankelijk verklaard omdat
Sulvaran geen feiten ten
grondslag heeft gelegd die
zich hebben voorgedaan
na 20 mei 2014, de behandeling van het eerste wra-

Wateroverlast na flinke stortbui

De flinke stortbui na dagen van zinderende hitte heeft wateroverlast veroorzaakt bij onder andere de Snipweg, Cas
Coraweg, Warawaraweg en de Schout bij Nacht Doormanweg. De regenbui werd veroorzaakt door een ‘tropical
wave’ afkomstig uit Venezuela. Volgens Tyron Figueroa van de Meteo was de stortbui normaal voor deze tijd van
het jaar. Op Hato werd binnen een uur tijd een regenval van 4,3 mm gemeten. Op de foto is te zien hoe een deel
van Saliña er na de stortbui uitzag.
FOTO RICARDO VAN RHEMEN

Stemrecht op BES ingeperkt
de Kamer zijn voorstel om
de Kieswet voor Caribisch
Nederland en de zogeheten WolBES-wet te wijzigen. De aanpassing lijkt
op het eerste gezicht goed
nieuws voor niet-Nederlanders want daarmee
komt er een wettelijke
grondslag dat zij zowel ac-

tief als passief aan de eilandelijke
verkiezingen
kunnen deelnemen. Wie
het dossier echter nauwkeurig bestudeert, ontdekt
een addertje onder het
gras in de vorm van een
clausule dat dit recht automatisch - dus zonder tussenkomst van het parle-

ment - komt te vervallen
zodra de samenstelling
van de eilandsraden gaat
meewegen bij de verkiezing van de Eerste Kamer.
Dat betekent dat, als het
aan het kabinet Rutte ligt,
niet-Nederlanders in Caribisch Nederland vanaf
2019 buitenspel komen te

staan bij lokale verkiezingen, dit in tegenstelling tot
vreemdelingen in Europees Nederland van wie
het stemrecht bij gemeenteraadsverkiezingen niet
ter discussie staat. Kern
van het probleem is dat
(heel) politiek Den Haag
niet wil dat anderen dan

kingsverzoek. Het is volgens de kamer eveneens
niet duidelijk geworden
dat de drie advocaten achter andere zaken zijn gekomen, die niet ten tijde
van de behandeling van
het eerste wrakingsverzoek bekend waren. Op
grond hiervan verklaart de
wrakingskamer het verzoek tot wraking niet-ontvankelijk en wordt het verzoek niet inhoudelijk behandeld. Ook blijft Scholte
de voorzitter van de RvT
en behandelt zij als voorzitter de klachten tegen
het drietal.
De zaak vindt zijn oorsprong in januari toen de
toenmalige deken van de
Orde van Advocaten van
Curaçao een klacht indiende tegen Sulvaran. Daarna
volgden ook klachten van
drie andere advocaten en
een burger. Nadat Sulvaran, en zijn kantoorgenoten en medebestuursleden
van Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO) Peterson
en Eustatius, hun verweerschrift hadden ingediend
zouden de klachten in eerste instantie op 7 mei inhoudelijk worden behandeld door de RvT. De RvT
bestaat uit een (tucht)rechter - die tevens voorzitter is
- en twee advocaten als leden van de RvT.
Het drietal Sulvaran,
Peterson, Eustatius besloot echter de rechter te
wraken. Hun argumenten
om voorzitter Scholte van
de RvT te wraken waren
niet voldoende, waarop de
wrakingskamer het wrakingsverzoek
afwees.
Daarna, op 17 juni, werd
een tweede wrakingsverzoek ingediend.
Nederlanders invloed krijgen op de samenstelling
van de Eerste Kamer waarvoor de uitslag van de
provinciale verkiezingen
maatgevend is. Om die reden hebben vreemdelingen in Europees Nederland geen stemrecht bij
provinciale verkiezingen.
Op pagina 5

Recht versus principe
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EOP-wijziging HNO een feit
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tot 3 oktober
krijgen personen die bezwaar
hebben tegen de bestemmingswijziging van het Eilandelijk
Ontwikkelingsplan (EOP) bij
Otrobanda voor de bouw van het
nieuwe ziekenhuis, Hospital
Nobo Otrobanda (HNO), de
gelegenheid dit kenbaar te maken.
Dit blijkt uit een aankondiging op de website van de regering en de minister van Verkeer,
Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP),
Earl Balborda
(PNP).
De ministeriële beschikking (MB), gedateerd 18 september, is klaar. Belangrijkste
wijziging is dat een deel dat bestemming ‘Binnenstad’ heeft is
gewijzigd in ‘Stedelijk woongebied’.
In de MB wordt uitgelegd ‘dat
er uit de afweging van belangen
- namelijk het bevorderen van
de volksgezondheid en de kwaliteit van de medische voorzieningen
- bij de handhaving van de bestemming ‘Binnenstad’ de realisatie van het bouwplan niet mogelijk zou zijn’.

In de MB staat ook dat op dit
moment de Hamelbergweg de
bestemmingsgrens is tussen het
‘Stedelijk Woongebied’ en de
‘Binnenstad’ en dat de bouw van
HNO in beide gebieden plaatsvindt en dus als zodanig aan beide voorschriften zou moeten
voldoen.
Maar het bouwplan van HNO
voldoet qua perceelindeling,
bouwhoogte, gevelbreedte en
dakvorm niet aan de bestemmingsvoorschriften behorende
bij de bestemming ‘Binnenstad’.
Uitgelegd
wordt vervolgens dat er afgeweken kan
worden van de
bestemmingsvoorschriften
als dit geen of geen onevenredige verstoring van het stadsgezicht tot gevolg heeft, in verhouding ook met het te dienen belang.
Daarom heeft de minister ervoor gekozen om de globale bestemming ‘Binnenstad’ voor
een gedeelte te wijzigen in de bestemming ‘Stedelijk Woongebied’.
In de MB wordt nog beschreven dat het HNO geprojecteerd
is op de gronden van de voormalige parkeerlocatie die gehuurd

Bezwaar kan nog
aangetekend
worden

werd door het Sint Elisabeth
Hospitaal (Sehos), een gedeelte
van het winkelcentrum Colon
dat nu gesloopt is en de bijbehorende parkeerplaats, een gedeelte van het terrein van het Sehos
gelegen ten oosten van de Hamelbergweg en een gedeelte
van het terrein van Setel nv
(UTS), eveneens ten oosten van
de weg.
Het nieuwe ziekenhuis komt
dwars over de Hamelbergweg
te liggen, waardoor deze weg
ook omgeleid zal moeten worden.
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- John C. Maxwell An internationally renowned leadership expert, coach, and author with more than 22 million
books sold. John C. Maxwell founded The John Maxwell
Company and EQUIP, organizations that have trained more
than 5 million leaders in 185 countries.

‘EOP-wijziging onnodig’
Toen het wijzigingsplan
medio augustus al bekend
werd gemaakt, reageerde
architect Ronny Lobo hier
uitvoerig op. Volgens hem is
een bestemmingswijziging
niet nodig als heel Colon
gesloopt wordt. In zijn ogen
is dit gebouw, ook het deel
dat nu overeind blijft, architectonisch gezien en vanwege achterstallig onderhoud
een doorn in het oog is van
de bevolking. De Hamelbergweg hoeft dan niet al te
drastisch omgelegd te worden. Bovendien zou de ingang dan aan de Roodeweg
kunnen komen te liggen in
plaats van aan de Pater Euwens-kant en hoeven twee
architectonisch mooie gebouwen op het Sehos-terrein
niet gesloopt te worden. ,,De
Hamelbergweg geheel afsluiten als openbare weg is vanuit stedenbouwkundig oog-

punt niet aan te bevelen, los
van de civieltechnische problemen zoals riolering en
voedingen nutsbedrijven, die
hierbij moeten worden opgelost. Deze weg vormt een
belangrijke hoofdverbinding
van de Roodeweg met de
Pater Euwensweg”, zo voert
Lobo aan. Doordat de hoofdingang voor bezoekers bovendien aan de Pater Euwensweg wordt gelegd, keert
het ziekenhuis zich van
Otrobanda af in plaats van
zich in dit stadsdeel te integreren, hetgeen de belangrijkste reden was voor de
politieke beslissing om het
ziekenhuisproject te verplaatsen van het Amstelterrein
naar Otrobanda, zo vindt de
architect.
De architect heeft ook aan de
minister van Gezondheid
een alternatief geboden, dat
niet al te grote gevolgen

- Linda Kaplan Thaler is responsible for some of
America’s most famous, relevant and touching advertising
campaigns in the industry. She serves as the Chairman
of Publicis Kaplan Thaler, a fully-integrated advertising
agency with digital, social and technology at its core.
- Tim Sanders Internet pioneer and best-selling author,
Tim Sanders advises Fortune 500 executives on leadership,
marketing and new media strategies to grow their business.
This former Yahoo executive is now an indispensable consultant to some of the biggest brands in the world.
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Restaurant Seasons

open 7 days a week for:
Breakfast, lunch and dinner.
Special menu 3 course Naf 49.50 pp. incl.
Air conditioned (limited) seating available.
Reserveren aanbevolen! Cel:

5669732

790*,

US $  
Naf.  

+H[L !-YPKH`6J[VILY[O
;PTL !!(4¶!5VVU
=LU\L!:HU[H)HYIHYH9LZVY[

Advertentie

Now open at Acoya Resort

Op de tekening is te zien hoe de Hamelbergweg omgeleid moet
FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD
worden om HNO mogelijk te maken.

Organized by:

For purchasing tickets please contact us:
M : livingleadershipfoundation@gmail.com
T: 738-1030 U 747-4461 U 562-8862 U 521-1055.
(Country Code +5999)
Tickets available for sale at Mensing’s Caminada
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alhoewel Selikor
nog wel de proceskosten moet
dragen voor Kokomo, is het bedrijf blij met de uitspraak in hoger beroep in de ‘vliegenzaak’.
Zij hoeven geen dwangsom te
betalen aan de stranduitbater.
De rechter sommeerde in januari dat de vuilverwerker wat
moest doen aan het gestorte afval bij stortplaats Malpais om de
vliegenplaag, waar Kokomo Beach last van had, de kop in te
drukken. Selikor ging daarop in
beroep omdat zij vonden dat de
vliegenplaag niet van hun afkomstig was. Het vuilophaal- en
verwerkingsbedrijf is naar eigen
zeggen niet nalatig geweest en
eveneens niet verantwoordelijk
voor de schade als gevolg van de
vliegenplaag. Gisteren volgde de
uitspraak.
,,Het Hof leidt uit de door
Kokomo overgelegde e-mailcorrespondentie af dat Selikor ten
tijde van de vliegenplaag van december 2013 tot januari 2014
weliswaar haar eigen normen
overschreed, maar dat zij wel

Dwangsom
voor Selikor
vervlogen
van goede wil was en trachtte tot
verbeteringen te komen. Volgens de stellingen van Kokomo
in hoger beroep kwamen er in
de maanden juni/juli 2014 weer
extra vliegen bij Kokomo, toen
bleek dat Selikor wederom had
nagelaten het afval binnen 24
uur en de kadavers meteen af te
dekken, en kon Kokomo in augustus 2014 mededelen dat zij
de laatste tijd geen last meer
hadden van vliegen, hetgeen volgens Kokomo verband hield met
streng toezicht van de instantie
Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz).”
Hieruit leidt het Hof af dat Selikor zich ook sinds de datum
van de uitspraak heeft ingespannen om aan haar eigen normen
te voldoen en dat daar ook toe-
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zicht op is, aldus het Hof in haar
uitspraak in hoger beroep. Onder die omstandigheden achten
zij het dan ook niet nodig dat er
dwangsommen van toepassing
zijn. Dit betekent niet dat Selikor in de toekomst geen dwangsom meer kan worden opgelegd.
Over een eventuele schadevergoeding wordt door het Hof
geen duidelijkheid geschept.
Kokomo eiste een vergoeding
voor de geleden schade, maar
het Hof oordeelt als volgt: ,,Voor
het toekennen van een voorschot op schadevergoeding ziet
het Hof geen aanleiding. Daarvoor is onvoldoende spoedeisend belang van Kokomo daarbij
gesteld of gebleken.”
Sinds begin december vorig
jaar heerste er bij Kokomo een
zodanige vliegenplaag dat lunchen vrijwel onmogelijk was.
Sinds tweede kerstdag was de
keuken zelfs gesloten. Kokomo
ligt precies in de windrichting
vanaf Malpais, op zo’n 1,7 kilometer afstand. De rechter van
het Gerecht in Eerste Aanleg
nam toentertijd de proef op de
som: ,,Bij Kokomo waren drie
warme maaltijden met drankjes
neergezet op een tafel in het
restaurantgedeelte. Op de borden en in de glazen zag het
zwart van de vliegen. Het zag er
onsmakelijk uit. Het eten van
een warme maaltijd was daar
vanwege de enorme aantallen
vliegen duidelijk niet mogelijk.”
Daarmee toonde Kokomo de
extreme overlast door vliegen
voldoende aan en won het de
rechtszaak in eerste aanleg tegen Selikor.

Kamer voortvarend aan
de slag met sanctiewet
Van onze correspondent
Den Haag - Het gesputter
binnen de Curaçaose regeringscoalitie weerhoudt de Tweede
Kamer er niet van de Rijkssanctiewet voortvarend in behandeling te nemen.
De Kamercommissie voor
Buitenlandse Zaken besloot
gisteren in haar procedurevergadering per direct te beginnen
met de schriftelijke voorbereiding op de plenaire behandeling.
De fracties hebben tot 14 oktober de tijd om schriftelijk vragen
in te dienen die daarna - eveneens schriftelijk - door minister
Frans Timmermans (of gezien
zijn aanstaande vertrek naar
Brussel diens opvolger) zullen
worden beantwoord.
Normaliter betekent dit dat
het wetsvoorstel in de loop van
november mondeling door de
Kamer wordt behandeld waarna
het meteen in stemming zal
worden gebracht.

De parlementen van Curaçao,
Aruba en Sint Maarten is conform het Statuut de mogelijkheid geboden om hun standpunt kenbaar te maken zodat de
Kamer die bij het debat met de
bewindsman kan meewegen.
Timmermans heeft tot de indiening van een Rijkssanctiewet
besloten nadat de Staten van
Curaçao de door het kabinet Asjes voorgestelde landsverordening verwierpen om aan te sluiten bij het Europese sanctiebeleid ten aanzien van landen die
een bedreiging vormen voor de
internationale rechtsorde zoals
op dit moment Rusland door
een deel van Oekraïne te annexeren.
Aruba en Sint Maarten hebben er geen moeite mee zich te
conformeren aan het westerse
sanctiebeleid, maar Pueblo Soberano en MFK vrezen economische schade als Curaçao solidariteit betuigt met strafmaatregelen tegen 'schurkenstaten’.

Muur stort neer op 8-jarige
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In een huis aan de
Javastraat in Dòmi is gisteren
een deel van een muur op een 8jarige jongen neergestort. Dat
heeft de politie bekendgemaakt.
Bij het huis in kwestie vindt
een verbouwing plaats. Gisteren

kwam een deel van een muur
naar beneden net op het moment dat de jongen zich daar bevond. De 8-jarige heeft een fractuur aan zijn been opgelopen en
is met een ambulance naar de
polikliniek getransporteerd voor
medische behandeling.
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Spuiten in BES-inwoners derderangs
strijd tegen
chikungunya
ANALYSE

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In de strijd tegen het chikungunya-virus
zijn delen van Muizenberg, Suffisant, Rio Canario,
Steenen Koraal, Goede Hoop en Buena Vista bespoten.
Dat heeft directeur Sirving
Keli van de GGD tegenover deze
krant verklaard. ,,Het spuiten
beperkt zich niet tot één bepaald
deel van het eiland”, zo liet hij
weten. ,,Er wordt zowel op het
oostelijk als het westelijk deel
van het eiland gespoten.” De gezondheidsdienst heeft een schema opgesteld van wijken waarin
er in de avonduren gespoten zal
worden. Als er in een bepaalde
straat of een bepaalde wijk sprake is van clustering van chikungunya, is er reden om te spuiten,
zo legde de directeur uit.” Volgens Keli zijn er tot nu toe 500
aanvragen gedaan voor de test
waarmee bevestigd kan worden
dat iemand de ziekte heeft. Van
die aanvragen zijn er tot nu 58
gevallen van de ziekte bevestigd.
De Papiamentstalige ochtendkrant Èxtra meldde dat er sprake
zou zijn van 800 aanvragen,
maar Keli was niet bekend met
dat aantal. In het begin werden
de tests om vast te stellen of iemand chikungunya heeft naar
Nederland gestuurd. Daarna

werden de tests op Curaçao zelf
uitgevoerd bij het ADC. Eind
van de week wil Keli duidelijkheid hebben over de vraag in
hoeverre volstaan kan worden
met huisartsen die aan de hand
van symptomen voorspellen dat
iemand chikungunya heeft, of
dat patiënten bij wie het vermoeden bestaat dat ze de ziekte hebben doorverwezen worden naar
het laboratorium om te testen of
dat het inderdaad het geval is.
,,Dat kan alleen bepaald worden
wanneer de gevallen waarin artsen voorspelden dat iemand de
ziekte heeft, afgezet worden tegen het aantal bevestigde gevallen van de ziekte door middel
van laboratoriumtests. ,,Stel dat
er 70 diagnoses zijn van gevallen waarin chikungunya is voorspeld, en dat alle 70 gevallen in
het laboratorium bevestigd worden, dan kun je gaan kijken of
alle gevallen moeten worden
doorverwezen. Maar als er van
die 70 gevallen slechts 10 in het
laboratorium worden bevestigd,
dan ligt dat anders.”

Vandaag behandelt de Tweede
Kamer het voorstel van het
kabinet Rutte om de wetgeving
voor de Eilandsraadsverkiezingen in Caribisch Nederland te
wijzigen. De aanpassing heeft
tot gevolg dat vanaf 2019 nietNederlandse ingezetenen van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba
bij lokale verkiezingen buitenspel komen te staan. Het alom
in beschaafde democratieën
erkende recht van burgers om
invloed uit te oefenen op het
meest nabije bestuur zal straks
niet meer gelden in deze bijzondere Nederlandse gemeenten.
Daarmee introduceert politiek
Den Haag een nieuwe ongelijkheid tussen inwoners van het
Europese en het Caribische deel
van Nederland.
Dat het kabinet vasthoudt aan
het principe dat uitsluitend
Nederlanders zeggenschap
mogen hebben over de samenstelling van de Eerste (en Tweede) Kamer valt op zichzelf te
billijken.
Maar dat Rutte cum suis
bereid zijn om met een pennenstreek een deel van de burgers
een fundamenteel mensenrecht
te ontnemen, dat valt toch echt
niet te verdedigen. Temeer daar
minister Plasterk van Binnenlandse Zaken keer op keer een
praktische, voor de hand liggende en relatief eenvoudig te realiseren oplossing is voorgehouden: Laat alleen de Nederlanders bij Eilandsraadsverkiezingen nog een tweede stem uitbrengen die meetelt voor de
Eerste Kamer. Hoewel de mi-

nister gezien zijn uitgeklede
portefeuille alle tijd van de
wereld heeft, vindt hij het te
veel moeite om dat te regelen.
Verantwoordelijk voor het
ontstaan van het dilemma zijn
toenmalig staatssecretaris Ank
Bijleveld en minister Ernst
Hirsch Ballin van Justitie die op
weg naar 10-10-’10 bij het in
elkaar timmeren van de BESwetgeving veel te gehaast te
werk zijn
gegaan. De
daaropvolgende ministers Piet
Hein Donner en Liesbeth Spies hebben
de hete aardappel maar al te
graag doorgeschoven zodat deze
nu ligt te dampen op het bordje
van Plasterk.
Die heeft er onder druk van
Tweede en Eerste Kamer - met
zichtbare tegenzin - zijn tanden
in gezet, maar lijkt zich - om de
metafoor vast te houden - bij de
eerste hap al te verslikken. Het
is onbegrijpelijk dat hij zich
Oost-Indisch doof houdt voor
bezwaren en raadgevingen van
onder meer de Senaat en de
Raad van State. Ronduit arrogant is het dat de minister bovendien hardnekkig weigert in
gesprek te gaan met de eilandbesturen omdat hij vooraf al
meent te weten dat hun standpunt hem niet zint. Het minste
wat de minister, als hij dan toch
per se wil vasthouden aan een
even onnodige als onmogelijke
keuze, had kunnen doen, was
de eilandbewoners te vragen
waar zij zelf meer belang aan
hechten: dat iedereen die deel

uitmaakt van en bijdraagt aan
de plaatselijke samenleving
stemrecht heeft voor de Eilandsraad of dat de Nederlandse
ingezetenen een getalsmatig
volstrekt verwaarloosbare invloed op de Senaat krijgen.
Door het buiten de eilanden
om te willen regelen, breekt de
regering - het begint zo langzamerhand eerder regel dan uitzondering te worden - een belofte. In 2012
zegde zij na
aandringen
van de Kamer
toe ‘in samenspraak met de
bewoners en de eilandsraden te
zoeken naar een breed gedragen oplossing’. Aangezien dat is
nagelaten vindt de Raad van
State het ‘prematuur’ het wetsvoorstel door de Kamer te laten
behandelen.
De halsstarrige houding van
Plasterk bevestigt de steeds
vaker aan de oppervlakte komende bestuurlijke onverschilligheid van de VVD/PvdAcoalitie jegens Caribisch Nederland.
Voelen de Bonairianen, Statianen en Sabanen zich niet
geheel zonder reden al tweederangsburgers, de niet-Nederlandse ingezetenen kunnen met
recht klagen dat zij door dit
wetsvoorstel naar de derde rang
worden verbannen. Alle reden
voor de fracties in de Tweede
Kamer om de minister voor
deze (nieuwe) misstap te behoeden. Pikant detail is dat het
diens eigen PvdA-fractie is die
bij de stemming de doorslag
geeft.

Hete aardappel op
bord Plasterk

Advertentie

Voorzitters
Kamers op
werkbezoek
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NO HANSHA
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HAN
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SHA
HA
A
Un bia pa luna PSB Bank lo tin un

Atardi di Kredito
speshalmente pa abo kliente ku
durante oranan regular di ofisina
ta difísil pa bishita nos pa hasi
aplikashon di bo fiansa.

Djaweps 25 di sèptèmber próksimo
nos filial na Goisco Building
lo ta habri te 7 OR DI ANOCHI
pa sirbibu.

Pueblo Su Banko
Punda | Goisco | Tel. 432-2000 | www.psbbanknv.com

Van onze correspondent
Den Haag - De voorzitters
van de Eerste en Tweede Kamer
brengen van 17 tot 26 oktober een werkbezoek aan het
Caribisch deel van het Koninkrijk.
Anouchka van Miltenburg
volgde op 25 september 2012
Gerdi Verbeet op als voorzitter
van de Tweede Kamer. Zij
maakte sinds 2003 deel uit van
de VVD-fractie.
Ankie Broekers-Knol werd op
2 juli 2013 gekozen tot voorzitter
van de Senaat waar zij sinds
2001 de VVD vertegenwoordigde.
Het precieze programma van
hun eerste werkbezoek aan de
Cariben is nog niet bekend,
maar zij zullen alle zes de eilanden aandoen waar zij in elk geval
ontmoetingen hebben met de
Statenvoorzitters, parlementariërs en bestuurders.
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Curaçao
Verplegers blussen brand

Tegenslag
project Basisregistratie

Zestig verpleegkundigen van drie
verschillende zorginstellingen op
het eiland hebben
onlangs een training bedrijfshulpverlening gevolgd.
De tweedaagse
cursus werd verzorgd door
Medical Supply
Curaçao. Directeur
Gerrit Fabian sprak
van een succesvolle bijeenkomst.

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het project Basisregistratie kent verschillende tegenslagen. Dat blijkt uit een Statenpresentatie
gisteren van de ministers van Bestuur, Planning en
Dienstverlening (BPD), Etienne van der Horst, Verkeer,
Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Earl Balborda,
en Economische Ontwikkeling, Stanley Palm.
Voor het project is 10 miljoen
gulden uitgetrokken dat gefinancierd is uit het Sociaal Economisch Initiatief (SEI). Dit
bedrag is opgesplitst en verdeeld over verschillende ministeries. Stonden de Statenleden gisteren vooral stil bij het
probleem van de straatnamen
op het eiland, die soms niet bestaan, uit antwoorden van de minister van Financiën, José Jardim, op eerder gestelde Statenvragen
over
het
project
Basisregistratie blijkt dat de problemen met het project groter
zijn. Zo krijgt het ministerie van
Financiën weinig medewerking
van de Kamer van Koophandel
(KvK) in het project Basisregistratie. Ook de Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer
(UOVV) is er niet helemaal over
uit over welke gegevens ze precies willen delen met anderen
binnen het stelsel. Daarnaast wil
UOVV de bekrachtiging van de
wetgeving afwachten alvorens
over te gaan tot productie. Verder functioneert het Basisregister Adressen en Gebouwen
dat aangeschaft is voor de Dienst
Ruimtelijke Ontwikkeling en
Planning (ROP) niet. Volgens de
planning zou de eerste fase van
het project per 30 september
2014 afgerond moeten zijn, en
dan ging het voornamelijk over
het datadistributiesysteem. Dit
systeem is om data van de bronhouder te ontvangen en door te
sturen naar andere bronhouders
of afnemers van data. Ook het
Basisregister Personen, genaamd ‘Pivanobo’ is dan aangesloten op het datadistributiesysteem. Dit systeem functioneert al, zo legt de minister uit.
Met betrekking tot UOVV
stelt de minister dat het Basisregister Adressen en Gebouwen is
aangeschaft voor de Dienst
Ruimtelijke Ontwikkeling en
Planning (ROP). Maar: ,,Helaas
kunnen de adressen formeel
niet worden uitgewisseld omdat
de adressen die ingevuld zijn
nog niet officieel zijn. Het adressenproject van het ministerie
van VVRP is volledig stopgezet
en beperkt zo tot ergernis van
velen de formele data-uitwisseling van gestructureerde adres-

sen. Het koppel-vlak met het datadistributiesysteem wordt nu
opgeleverd maar blijft voorlopig
steken in de testfase”, zo legt de
minister nader uit.
Op pagina 15

Adressen
niet op orde

FOTO MEDICAL
SUPPLY CURAÇAO

Vervolg van pagina 1
stemrecht bes

Caribisch Nederland staat buiten het provinciale stelsel dus
ligt het voor de hand om de verhoudingen in de eilandsraden
mee te wegen bij de verkiezing
van de Senaat. Maar daarmee
ontstaat meteen het dilemma:
Het recht van burgers om invloed te hebben op het dichtst-

Recht versus
principe
bijzijnde bestuur (gemeente- of
Eilandsraad) versus het principe
dat de stemmen van niet-Nederlanders niet mogen meewegen
voor de Eerste Kamer.
Het kabinet Rutte vindt dat

Advertentie

5IF(FNFFOTDIBQQFMJKL&MFLUSJDJUFJUTCFESJKG#PWFOXJOETF&JMBOEFO İ(&#&ı BTQJSFTUPCFB
DVTUPNFSPSJFOUFEDPNQBOZUIBUQSPWJEFTSFMJBCMF DPTUFGGFDUJWF RVBMJUZFMFDUSJDJUZ XBUFSBOE
XBTUFNBOBHFNFOUTFSWJDFTUPUIFJTMBOEDPNNVOJUZPG4JOU.BBSUFO(&#&BJNTUPQSPWJEF
UIFTFTFSWJDFTJOBTBGF FOWJSPONFOUBMGSJFOEMZ TVTUBJOBCMFBOEJOOPWBUJWFNBOOFS(&#&IBT
SFDFOUMZSFEFěOFEJUTTUSBUFHJDBNCJUJPOT8JUIJUTOFXWJTJPO NJTTJPOBOETUSBUFHJDHPBMT UIF
DPNQBOZJTIFBEFEUPXBSETBOFXEJSFDUJPO5PIFMQBDIJFWFUIFTFOFXBNCJUJPOT XIFSF
reliability and customer serviceQMBZBDFOUSBMSPMF (&#&JTMPPLJOHGPSTVJUBCMFDBOEJEBUFT

(&#&JTMPPLJOHGPSBDISTRIBUTION MANAGER
The position
5IF%JTUSJCVUJPO.BOBHFSJTSFTQPOTJCMFUPMFBE JNQMFNFOUBOENBOBHFUIFTVQQMZ
PGXBUFSBOEFMFDUSJDJUZUPUIFJTMBOEDPNNVOJUZPG4JOU.BBSUFO5IF%JTUSJCVUJPO
.BOBHFSJTSFTQPOTJCMFGPSUIFBQQSPQSJBUFXBUFSBOEFMFDUSJDJUZEJTUSJCVUJPOQPMJDJFT 
PQFSBUJPOTBOETZTUFNTUIBUFOTVSFFGGFDUJWFJOUFHSBUJPOXJUIPUIFSDPSFGVODUJPOTGPS
PQUJNVNSFBMJ[BUJPOPG(&#&ĳTPQFSBUJPOBMBOETUSBUFHJDHPBMT
The candidate
5IF%JTUSJCVUJPO.BOBHFSJTFYQFDUFEUPNBOBHFUIF%JTUSJCVUJPO%JWJTJPOPG(&#&
BOEEJSFDUUIFOFUXPSLTPGFMFDUSJDJUZBOEXBUFSJOTVDIBXBZBTUPNBYJNJ[F
SFMJBCJMJUZPGTVQQMZ)FTIFTIPVMEBDUBTBOJOOPWBUPSXIFOJUDPNFTUPUIF
SFBMJ[BUJPOPGUIFOFXTUSBUFHJDBNCJUJPOTPG(&#&5IFDPSFWBMVFTPG(&#&
BSFUIFHVJEFMJOFTGPSUIJTDIBOHFQSPDFTT5IF%JTUSJCVUJPO.BOBHFSNVTUCF
DBQBCMFPGNPUJWBUJOHBOEDPBDIJOHUIFQFSTPOOFMUPCFDPNNJUUFEUPSFBDI
UIFDPNQBOZĳTHPBMT(&#&JTMPPLJOHGPSBDBOEJEBUFXJUIMFBEFSTIJQTLJMMT
XIPJTEJSFDUJWF EFDJTJWF NFUIPEJDBM BOBMZUJDBMXJUILOPXMFEHFBOEJOTJHIUT
JOSFOFXBCMFFOFSHZBOEXJUICBMBODFEQFPQMFTLJMMT
5IFSFRVJSFNFOUTGPSUIFQPTJUJPOPG%JTUSJCVUJPO.BOBHFSPG(&#&BSFBMTP
•
)#0PS#BDIFMPSĳTEFHSFFJO.FDIBOJDBMPS&MFDUSJDBM&OHJOFFSJOH
•
.JOJNBMPGZFBSTSFMFWBOUFYQFSJFODFJOVUJMJUJFTEJTUSJCVUJPOPG
XIJDIZFBSTJOBNBOBHFSJBMQPTJUJPO
•
,OPXMFEHFPGUIFSFHVMBUPSZDPOEJUJPOTGPSUIFTVQQMZPGESJOLJOH
water and electricity
•
0SBMBOEXSJUUFODPNNBOEPG&OHMJTIBOE%VUDI
•
Familiar with the Dutch Caribbean culture.
*OUFSFTUFEDBOEJEBUFTDBOTFOEUIFJSBQQMJDBUJPOMFUUFS BDDPNQBOJFE
CZBSÍTVNÍ CFGPSF4FQUFNCFSth JOXSJUJOHUP
,1.("EWJTPSZ4FSWJDFT#7 &NBODJQBUJF#PVMFWBSE $VSBÊBP 
UP.T/BUIBMJF$BOOFHJFUFSPSWJBFNBJMBU
DBOOFHJFUFSOBUIBMJF!LQNHDPN$POěEFOUJBMJUZJTHVBSBOUFFE
'PSNPSFJOGPSNBUJPO ZPVDBOSFBDIVTCZQIPOFBU
 "QTZDIPMPHJDBMUFTUDBOCFQBSUPGUIF
application procedure.

Ń,1.("EWJTPSZ4FSWJDFT#7JTB$VSBÊBPMJNJUFEMJBCJMJUZDPNQBOZXJUICSBODIFTFMTFXIFSFBOEBNFNCFSěSNPGUIF,1.(OFUXPSLPGJOEFQFOEFOUNFNCFSěSNTBGěMJBUFEXJUI,1.(*OUFSOBUJPOBM$PPQFSBUJWF İ,1.(*OUFSOBUJPOBMı B4XJTTFOUJUZ"MMSJHIUTSFTFSWFE1SJOUFEJO$VSBÊBP

het laatste zwaarder weegt dan
het eerste. Vandaar het wetsvoorstel om vreemdelingen op
de BES-eilanden nog een paar
jaar stemrecht bij de plaatselijke
verkiezingen te laten behouden,
maar daar vanaf 2019 - wanneer
via een grondwetswijziging de
zetelverdeling in de eilandsraden gaat meewegen voor de Eerste Kamer - ook weer een einde
aan te maken. Het is maar de
vraag of de Tweede Kamer dat
laat gebeuren. Eerder dit jaar
kreeg Plasterk van de Eerste Kamer de zeer dringende raad om
een praktische oplossing uit te
werken: het instellen van een
apart kiescollege zodat alleen
Nederlandse kiezers bij Eilandsraadsverkiezingen door het uitbrengen van een tweede stem
invloed kunnen uitoefenen op
de Eerste Kamer.
De bewindsman wil daar echter niet van horen. Hij vindt dat
te veel gedoe (,,niet proportioneel”) voor slechts zo'n 1.100
BES-burgers. Hij heeft er zelfs,
zoals wel door de fracties gevraagd en door hem toegezegd,
geen overleg met de eilanders
over willen voeren in de veronderstelling dat die het niet
met hem eens zijn en eveneens
voorstander zijn van een apart
kiescollege. De Raad van State
heeft Plasterk zowel bij de eerste
als de tweede versie afgeraden
het wetsvoorstel in deze vorm
aan de Kamer voor te leggen. De
Raad waarschuwde ervoor dat
het maken van onderscheid strijdig is met het Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten
van de mens en fundamentele
vrijheden omdat is nagelaten
daarvoor een overtuigende
rechtvaardiging aan te voeren.
Uit de schriftelijke voorbereiding op het debat blijkt dat met
name D66, SP en CDA kritisch
staan tegenover de keuze die het
kabinet Rutte maakt. Van de Senaatsfractie van de PvdA is bekend dat die voor een apart kiescollege is. Vandaag zal blijken of
de sociaaldemocraten in de
Tweede Kamer dat ook zijn of
dat zij hun oren laten hangen
naar coalitiegenoot VVD want
die heeft er geen moeite mee de
niet-Nederlanders op Bonaire,
Sint Eustatius en Saba het stemrecht af te nemen.
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New India
Assurance
werkt mee
Na vonnis in zaak Japan Retail hele
branddossier overhandigd
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - The New India Assurance Company heeft
Japan Retail Company onmiddellijk na het vonnis de via
de rechter afgedwongen inzage verstrekt in de diverse
onderzoeksrapporten naar de brand in november 2013
Servei Bo Servisio zegt vandaag weer open te gaan voor klanten die rekeningen willen betalen.
waarbij de Drive Thru in vlammen opging.
FOTO JEU OLIMPIO

Dit bevestigt de advocaat van
Japan desgevraagd. Het Antilliaans Dagblad berichtte onlangs
dat New India een zaak die door
de verzekerde was aangespannen - om het dossier in handen
te krijgen op grond waarvan de
verzekeringsmaatschappij dekking heeft geweigerd, in handen
te krijgen - had verloren.
Na het vonnis waarin New India is veroordeeld, heeft de advocaat direct de rapportages per email naar de raadsman van Japan opgestuurd. Deze zijn
behoorlijk omvangrijk, laat advocaat Wiek Herben weten. Hij
verwacht dat het dus nog even
duurt voordat de experts, waaronder schade-onderzoekers en
juristen, hun analyses en conclusies klaar hebben.
Japan wilde de rapporten hebben omdat New India weigert de
schade uit te keren; volgens de
verzekeraar zou sprake zijn geweest van ‘brandstichting en bedrog’ door voormalig klant Japan.
New India baseert zich op
rapporten van experts van Cunningham Lindsey (Nederland)
en Burgoynes (Engeland) en
komt - in combinatie met andere
verkregen kennis, zoals de beweerdelijke financiële problemen van directeur/eigenaar Liyong Liang van Japan - tot de slotsom dat sprake is van
brandstichting door of in opdracht van Japan en opzet tot
misleiding bij de schadevaststelling.
Om hierop inhoudelijk en
onderbouwd te reageren, waartoe New India de klant overigens
uitnodigde, wenste Japan wel alle technische en tactische onderzoeksrapportages, inclusief de
bijlage en foto’s. Er was al eerder
om de stukken verzocht, maar
steeds werd dat geweigerd. Totdat de rechter uitspraak deed.
Het gerecht beval New India
om binnen zeven dagen de inhoud van de politierapporten en
de onderzoeksresultaten aan Japan te verstrekken. Japan had
naar eigen zeggen inmiddels
ook al een eigen schade-expert
ingeschakeld.
Zoals deze krant berichtte, be-

treft het hier een miljoenenzaak.
De verzekerde waarde van het
pand bedraagt zo’n 12 miljoen
gulden. En de schade aan opstal
en goederen/inventaris is ‘in ieder geval 8 miljoen’, stelt Japan,
die streeft naar herbouw van de
Drive Thru.

Klanten dupe van servicebedrijf
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Klanten van Aqualectra en UTS die hun rekeningen betalen bij servicebedrijf

Servei Bo Servisio bv lopen het
risico te worden afgesloten. Dat
zegt woordvoerster Sharo Bikker
van Aqualectra. In advertenties

Advertentie

5IF(FNFFOTDIBQQFMJKL&MFLUSJDJUFJUTCFESJKG#PWFOXJOETF&JMBOEFO İ(&#&ı BTQJSFTUPCFB
DVTUPNFSPSJFOUFEDPNQBOZUIBUQSPWJEFTSFMJBCMF DPTUFGGFDUJWF RVBMJUZFMFDUSJDJUZ XBUFSBOE
XBTUFNBOBHFNFOUTFSWJDFTUPUIFJTMBOEDPNNVOJUZPG4JOU.BBSUFO(&#&BJNTUPQSPWJEF
UIFTFTFSWJDFTJOBTBGF FOWJSPONFOUBMGSJFOEMZ TVTUBJOBCMFBOEJOOPWBUJWFNBOOFS(&#&IBT
SFDFOUMZSFEFěOFEJUTTUSBUFHJDBNCJUJPOT8JUIJUTOFXWJTJPO NJTTJPOBOETUSBUFHJDHPBMT UIF
DPNQBOZJTIFBEFEUPXBSETBOFXEJSFDUJPO5PIFMQBDIJFWFUIFTFOFXBNCJUJPOT XIFSF
reliability and customer serviceQMBZBDFOUSBMSPMF (&#&JTMPPLJOHGPSTVJUBCMFDBOEJEBUFT

(&#&JTMPPLJOHGPSBREVENUE ASSURANCE OFFICER
The position
'PSUIF3FWFOVF"TTVSBODF0GěDFS UIFPQUJNJ[BUJPOPGSFWFOVFT DPTUTBOEQSPěUBCJMJUZ
PG(&#&BSFLFZ)FTIFSFQPSUTPOUIFBDUJWJUJFTPG(&#&ĳTFYQFDUFESFWFOVFTBOE
NBSHJOTUISPVHIBOBMZTJT5IF3FWFOVF"TTVSBODF0GěDFSSFWJFXTWFOEPSDIBSHFT
BOEJNQMFNFOUTDPSSFDUJWFNFBTVSFTUPQSFWFOUFSSPSBOEGSBVE)FTIFBMTP
coordinates bill disputes in accordance with corporate policies. The Revenue
"TTVSBODF0GěDFSBJNTGPSBDPOUJOVPVTFOEFBWPSBUJNQSPWJOHPQFSBUJPOBM
FGěDJFODZBOEFOTVSJOHUIBUBMMQPTTJCMFSFWFOVFJTDPMMFDUFE
The candidate
5IF3FWFOVF"TTVSBODF0GěDFSJTFYQFDUFEUPNPOJUPSUIFPSHBOJ[BUJPOBM
QSPDFTTFTBOEHPBMTBOEJEFOUJGZ BOBMZ[FBOEBEWJTF.BOBHFNFOUPG(&#&PO
SJTLTUIBUDBOIBWFTJHOJěDBOUDPOTFRVFODFTPOUIFHPBMTBOESFWFOVFTPGUIF
PSHBOJ[BUJPO5IF3FWFOVF"TTVSBODF0GěDFSJTJODIBSHFUPJEFOUJGZSPPU
DBVTFTPGSFWFOVFSFMBUFEJTTVFTBOEQSPWJEFBQQSPQSJBUFSFTPMVUJPOT(&#&JT
MPPLJOHGPSBDBOEJEBUFXIPJTBDDVSBUF EJTDJQMJOFE JOEFQFOEFOU NFUIPEJDBM
BOEDSJUJDBMXJUIBHPPEVOEFSTUBOEJOHPGBENJOJTUSBUJWFQSPDFTTFT
5IFSFRVJSFNFOUTGPSUIFQPTJUJPOPG3FWFOVF"TTVSBODF0GěDFSPG(&#&
BSFBMTP
•
#BDIFMPSĳTPSDPNQBSBCMFEFHSFFJO'JOBODFPS"DDPVOUJOH
•
.JOJNBMZFBSTPGSFMFWBOUFYQFSJFODF
•
,OPXMFEHFPGUFDIOJDBMěOBODJBMQSPDFTTFT QPMJDJFTBOEQSPDFEVSFT
BOEěOBODJBMSFQPSUJOH
•
,OPXMFEHFPGJOUFSOBMDPOUSPMTZTUFNTBOEQSPDFEVSFT
•
4USPOHěOBODJBMTLJMMT
•
0SBMBOEXSJUUFODPNNBOEPG&OHMJTIBOE%VUDI
•
Familiar with the Dutch Caribbean culture.
*OUFSFTUFEDBOEJEBUFTDBOTFOEUIFJSBQQMJDBUJPOMFUUFS BDDPNQBOJFE
CZBSÍTVNÍ CFGPSF4FQUFNCFSth JOXSJUJOHUP
,1.("EWJTPSZ4FSWJDFT#7 &NBODJQBUJF#PVMFWBSE $VSBÊBP 
UP.T/BUIBMJF$BOOFHJFUFSPSWJBFNBJMBU
DBOOFHJFUFSOBUIBMJF!LQNHDPN$POěEFOUJBMJUZJTHVBSBOUFFE
'PSNPSFJOGPSNBUJPO ZPVDBOSFBDIVTCZQIPOFBU
 "QTZDIPMPHJDBMUFTUDBOCFQBSUPGUIF
application procedure.

worden klanten gewaarschuwd
dat er alleen betaald kan worden
via de systemen Pagafásil en
Pagomátiko bij bedrijven die
daarvoor zijn geautoriseerd.
,,We hebben deze waarschuwing ook al in augustus geplaatst. Het geld dat dit bedrijf
int komt niet of veel later bij ons
terecht. Dus lopen de klanten
het risico dat ze worden afgesloten, omdat ze hun rekening niet
hebben betaald. Hetzelfde probleem speelt bij UTS.” De klanten zullen dan hun rekening opnieuw moeten betalen. Volgens
Bikker heeft Servei Bo Servisio
wel de autorisatie voor Pagafásil
(van de Postspaarbank) en Pagomátiko (Maduro & Curiel’s
Bank) gehad. ,,Die is waarschijnlijk ingetrokken door de banken.” Waarom kan ze niet zeggen, maar ze weet wel dat de bedrijven die rekeningen innen
moeten betalen voor het gebruik
van de betaalsystemen. Maandag kwamen boze klanten verhaal halen bij Servei Bo Servisio
aan de Winston Churchillweg,
omdat hun geld niet naar Aqualectra en UTS bleek te zijn overgemaakt.
Servei Bo Servisio bestaat volgens gegevens van de Kamer
van Koophandel sinds december
2013 en wordt geleid door twee
directeuren, Charline Reigina
Marin en Eurwin José Reigina.
De afgelopen dagen was het bedrijf gesloten. Gisteren meldde
Servei Bo Servisio desgevraagd
dat het bezig is de zaken te regelen met Aqualectra. Naar verwachting zouden klanten vanochtend weer terecht kunnen
voor het afhandelen van hun rekeningen.
Advertentie

Years
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Curaçao

Cft: Kapitaaldienst
lijkt wensenlijst

Toko overvallen door 4 mannen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een 44-jarige man
is maandagavond slachtoffer geworden bij een overval op een toko. Vier mannen, waarvan twee
met vuurwapen, drongen rond
22.00 uur de toko binnen waar

ze de man tegen de rug schopten en hem op de grond smeten.
Onder bedreiging van de wapens dwongen ze het slachtoffer
om op de grond te gaan liggen.
Ze namen cash geld en telefoonkaarten mee.

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Bij zowel Curaçao als Sint Maarten heeft de kapitaaldienst op de begroting het karakter van een wensenlijst. Daarnaast worden de voorgenomen investeringen beperkt toegelicht. Dat stoort het College financieel toezicht (Cft) dat in de halfjaarrapportage over januari-juni 2014 schrijft dat een realistische en haalbare raming
van de gewenste investeringen nodig is.
,,Ook al biedt de rentelastnorm
uit de Rijkswet de mogelijkheid
voor de landen om aanzienlijke
leningen op te nemen op de begroting, is het Cft van mening
dat het niet wenselijk is dat de
kapitaaldienst op deze manier
onrealistisch hoog is. Het is van
belang dat de landen zelf ex ante
prioritering aanbrengen.” Het
Cft is om deze reden onder andere bezig om nadere procedurele afspraken te maken met beide landen ten aanzien van lenen.
,,Deze afspraken zijn erop gericht het proces rondom het verkrijgen van een lening en de bijbehorende toets te verduidelijken”, zo wordt uitgelegd.
Ten aanzien van Curaçao
wordt vastgesteld dat in de begroting meerjarig voor enkele
honderden miljoenen guldens
aan voorgenomen investeringen
zijn opgenomen, met name voor
de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Ondanks dat deze voorgenomen investeringen niet leiden
tot een overschrijding van de
rentelastnorm, heeft het Cft ten
aanzien van de kapitaaldienst
een algemeen voorbehoud gemaakt, omdat de voorgenomen
investeringen beperkt worden
toegelicht. Cft: ,,Op het moment
dat Curaçao daadwerkelijk een
lening af wenst te sluiten ten behoeve van de kapitaalinvesteringen, zal een concreet leningsverzoek ter goedkeuring aan het Cft
moeten worden voorgelegd. Curaçao dient daarbij aan te geven
voor welke investeringen de
middelen zijn bedoeld. Deze investeringen dienen op zodanige
wijze te zijn toegelicht dat een
toets aan de System of National
Accounts (SNA) criteria mogelijk is.”
Het Cft is akkoord gegaan
met de 100 procent financiering
van het nieuwe ziekenhuis
(HNO), maar heeft wel als voorwaarde gesteld dat het orgaan op
de hoogte gehouden wordt van
de veranderingen die plaatsvinden in de businesscase. Want,
zo stelt het adviesorgaan: ,,De
businesscase van het nieuwe
ziekenhuis is in beweging, met
name doordat wijzigingen zijn
aangebracht in de financiering.”
Daarnaast is er ook enig voorbehoud bij de beoordeling van de
volgende leningsaanvraag voor
dit project. Dan wil het Cft de
meest recente ramingen van de
gemoeide kosten ontvangen, inclusief besluitvorming over hoe

eventuele verdere tegenvallers
gecompenseerd zullen worden.
Ten behoeve hiervan blijven het
Cft, Usona en het ministerie van
Financiën gedurende het bouwtraject in overleg over de kosten
van het project.”
Het Cft heeft ook moeite met
het feit dat de totale financiering
van het ziekenhuis in de begroting 2014 naar voren is gehaald.
Uitgelegd wordt: ,,Dit betekent
dat de totaal benodigde lening in
2014 wordt aangetrokken, terwijl een deel van de uitgaven in

de jaren erna worden gedaan.
Het Cft heeft aangegeven dat het
naar voren halen van de totale financiering naar 2014, terwijl het
ritme van de investering over
meerdere jaren is verspreid, tot
tekorten leidt op de kapitaaldienst in de jaren 2015 en 2016.
Dit wordt gecompenseerd door
een overschot in 2014. Aangezien het hier één project betreft
en de voorgestelde financiering
binnen de rentelastnorm blijft,
gaat het Cft akkoord met deze
verwerking.”

Uitstel van overleg over
evaluatie consensuswetten
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politiek leiders
hebben het overleg uitgesteld
over het voorzitterschap van Raymond Begina en het lidmaatschap van Suzy Römer van de
commissie die de consensusrijkswetten moet evalueren. De
leiders willen eerste alle relevante documenten en correspondentie hebben. Dat heeft Melvin
‘Mac’ Cijntje, fractieleider van
Pueblo Soberano (PS), tegenover deze krant verklaard. Vorige
week ging het overleg over ditzelfde onderwerp niet door om-

Advertentie

dat onafhankelijk Statenlid
Glenn Sulvaran in het buitenland zat. De partijen lijken verdeeld over de vraag of Römer en
Begina wel de aangewezen personen zijn om in de commissie
zitting te nemen. Pueblo Soberano wil deze twee kandidaten niet
omdat ze zich in het verleden geprofileerd hebben als voorstanders van deze wetten. Parlementariër Elmer ‘Kadè’ Wilsoe zei afgelopen zaterdag bij de sede van
PS dat de commissie uit neutrale mensen moet bestaan, niet uit
voor- of tegenstanders van de
consensusrijkswetten.
Regeringspartij PAIS wil niet dat de
discussie over voor- en tegenstanders van de wetten weer oplaait. De partij is van mening dat
de leden deskundig genoeg zijn
om het werk te doen. Premier
Asjes verklaarde vorige week in
een persconferentie dat het kabinet geen commentaar levert op
de afzonderlijke leden van de
commissie. Asjes verklaarde wel
dat hij geen besluit had getekend voor lidmaatschap van Römer van de commissie.
Advertentie

([FHOOHQW%HQHÀWV
DE LEKKERSTE KROKETTEN EN HAPJES
VAN HET EILAND

Op kantoor,school of thuis bezorgd !!!
PARTYBOX FL. 74,= (incl. OB)

( excl. bezorgen ﬂ.5,=)
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

Advertentie

WWW.VANLOON.AN
UW PARTNER VOOR DIRECTIE- EN MANAGEMENTPOSITIES
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Curaçao/Opinie/Service
BIOSCOPEN
www.thecinemas.an
Tel.: 435-5170

18-24 SEPTEMBER
THIS IS WHERE I LEAVE YOU
Nieuw deze week
Daily : 17.45 20.15
Late show vr. en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
15.15
LET’S BE COPS
Dagelijks: 18.00 20.30
Late show vr. en zaterdag: 23.00
Zat.- en zondagmatinee: 13.00
15.30
INTO THE STORM
Dagelijks: 17.15 19.30 21.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
15.00
A MOST WANTED MAN
Dagelijks: 18.15 21.00
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
15.30
THE NOVEMBER MAN
Dagelijks: 17.30 20.00
Late show vr. en zaterdag: 22.30
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
15.00
IF I STAY
Dagelijks: 19.30
Zat.- en zondagmatinee: 14.45
AS ABOVE, SO BELOW
Dagelijks: 17.15 22.00
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
www.themoviescuracao.com

24-uur hotline
Tel.: 465-1000

18-24 SEPTEMBER
THE HUNDRED-FOOT JOURNEY
Nieuw deze week
Dagelijks: 18.15 21.00
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
15.30
NO GOOD DEED
Dagelijks: 17.15 19.30 21.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
15.00
DOLPHIN TALE 2
Dagelijks: 18.00 20.30
Zat.- en zondagmatinee: 13.00
15.30
LET’S BE COPS
Dagelijks: 17.45 20.15
Late show vr. en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
15.15
THE EXPENDABLES 3
Dagelijks: 17.15
Late show vr. en zaterdag: 22.15
TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES 3D
Dagelijks: 17.00 19.15
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
14.45
LUCY
Dagelijks: 20.00
Late show vr. en zaterdag: 23.00
Zat.- en zondagmatinee: 15.00
SIN CITY: A DAME
TO KILL FOR 3D
Laatste week
Dagelijks: 21.30
Zat.- en zondagmatinee: 12.45

Het democratisch tekort in ons
Koninkrijk: een oplosbaar probleem?
OPINIE
Door Wouter Veenendaal
Hoewel de meeste politicologen
de term ‘democratisch tekort’
(of ‘deficit’) waarschijnlijk associëren met de Europese Unie
(EU), is er in de afgelopen decennia - grotendeels in de marge van de actualiteit - ook een
politieke en juridische discussie
gevoerd over een democratisch
tekort in ons eigen Koninkrijk.
Sinds oktober 2010 bestaat het
Koninkrijk uit vier landen, die
zich op basis van het Statuut
van 1954 op voet van gelijkwaardigheid tot elkaar verhouden. Het Statuut bepaalt dat
deze vier landen - Aruba, Curaçao, Nederland, en St. Maarten grotendeels autonoom zijn en
met uitzondering van buitenlands beleid, defensie, en zaken
omtrent nationaliteit, zichzelf
besturen. Daarnaast stelt het
Statuut in artikel 43 vast dat het
waarborgen van fundamentele
menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid, en de
deugdelijkheid van bestuur een
aangelegenheid van het Koninkrijk is. Hoewel de vanuit het
Statuut voortvloeiende
gelijkwaardigheid van
de landen in de praktijk vanwege schaal- en
machtsverschillen een
fictie is gebleken,
betekent het wel dat de
staatkundige inrichting van het Koninkrijk niet zonder instemming
van alle partners gewijzigd kan
worden. In deze staatkundige
inrichting zit volgens vele commentatoren vanuit democratisch oogpunt echter wel een
‘weeffout’, en er zijn door de
jaren heen verschillende voorstellen gedaan om die te repareren. Het Koninkrijk wordt formeel bestuurd door een Koninkrijksregering, die is
samengesteld uit de Nederlandse regering plus de Gevolmachtigde ministers van de drie
overige landen. De positie van
deze Gevolmachtigde ministers
is niet gelijk aan die van de
andere ministers; zij kunnen
geen wetsvoorstellen voorleggen aan het parlement en mogen geen wetten medeondertekenen. Het grootste probleem
in de staatkundige structuur
van het Koninkrijk vanuit democratisch oogpunt, is echter
dat de Koninkrijksregering geen
wetgevend equivalent heeft; er
bestaat niet zoiets als een Koninkrijksparlement. In de praktijk controleren de Nederlandse
Staten-Generaal de (Koninkrijks)regering, maar voor dit
parlement hebben de burgers
van de drie Caribische landen
geen actief kiesrecht. Het
Nederlandse parlement ratificeert dus wetten en internatio-

nale verdragen die voor het
gehele Koninkrijk gelden, terwijl de ingezetenen van de
Caribische delen van het Koninkrijk geen invloed hebben
op de samenstelling van dit
parlement. De afzonderlijke
Staten van de Caribische landen
kunnen bovendien de Koninkrijksregering niet controleren,
en deze regering is aan hen
geen verantwoording schuldig.
Zowel vanuit Antilliaanse
zijde als vanuit Den Haag zijn
in de afgelopen jaren stemmen
opgegaan om dit democratische
tekort te dichten. Aan Nederlandse kant pleitte Ernst Hirsch
Ballin in 1997 als Eerste Kamerlid al voor de oprichting van een
Koninkrijksparlement, en in
2006 stelde vicepresident van
de Raad van State Herman
Tjeenk Willink voor om alle
Caribische Nederlanders actief
stemrecht te verlenen. Tijdens
de Algemene Beschouwingen
vorige week maakte de fractievoorzitter van de ChristenUnie,
Arie Slob, nog de opmerking
dat ‘de vertegenwoordiging van
Curaçao, St. Maarten en Aruba
in het staatsbestel van het Ko-

oplossing is voor het democratisch tekort, en meer gematigde
politici lijken te vinden dat met
de ontmanteling van de Nederlandse Antillen en het verkrijgen van de landsstatus het belangrijkste democratische tekort
al is opgelost. Toch blijft de
discussie voortduren, en blijven
er stemmen opgaan die ervoor
pleiten dit tekort te dichten,
zoals ook de oproep die Arie
Slob eerder deze week deed nog
maar eens onderstreept. In het
rapport Kiezen voor het Koninkrijk uit 2009 wordt een interessante vergelijking gemaakt met
Denemarken, waar in de Folketing vier van de 179 zetels voorbehouden zijn aan vertegenwoordigers van de Faeröereilanden en Groenland (elk twee
zetels). Ook in bijvoorbeeld het
Britse, Italiaanse en Kroatische
parlement zijn zetels gereserveerd voor autonome regio’s,
etnische minderheden, of kiezers die in het buitenland wonen. Uitgaande van de huidige
inwoneraantallen zouden de
bevolking van Aruba, Curaçao
en St. Maarten samen recht
hebben op drie van de 150 zetels in de Tweede
Kamer, of zouden er
drie zetels kunnen
worden toegevoegd
aan de huidige 150
Kamerzetels. Hoewel zo’n uitbreiding
van het kiesrecht
waarschijnlijk zal
leiden tot een ongewenste verdere versnippering van het
Nederlandse partijstelsel, is de
vraag of een wijziging van de
Kieswet op dit punt vanuit democratisch oogpunt niet als
noodzakelijk beschouwd mag
worden. Een mogelijk Nederlands bezwaar zou kunnen zijn
dat de Caribische volksvertegenwoordigers ook mee zouden
mogen stemmen over Nederlandse wetgeving, terwijl Nederlandse politici geen invloed
hebben op Arubaanse, Curaçaose, of St. Maartense besluitvorming. Aan de andere kant is
het, zoals in Kiezen voor het
Koninkrijk terecht gesteld
wordt, niet ondenkbaar dat een
kiesrechtuitbreiding zou leiden
tot grotere samenwerking tussen Nederlandse en Caribische
politieke partijen - een ontwikkeling die mogelijk een positieve invloed kan hebben op het
veronderstelde gebrek aan
trans-Atlantische verbondenheid binnen het Koninkrijk.
Wouter Veenendaal, postdoctoraal
onderzoeker aan het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde (KITLV) op het
door NWO gefinancierde onderzoeksproject ‘Confronting Caribbean Challenges’, leverde een
gastbijdrage aan de website
www.roodvlees.nl.

Uitgaande van de huidige
inwoneraantallen zouden de
drie eilanden samen recht
hebben op drie van de 150 zetels
ninkrijk nog steeds niet ideaal
is’, en riep het kabinet op te
werken aan ‘meer gelijkwaardige verhoudingen’.
De Arubaanse Statenleden
Mike Eman (momenteel premier van Aruba) en Benny
Sevinger probeerden in 2006
via juridische weg - tot aan het
Europees Hof voor de Rechten
van de Mens - het actief kiesrecht voor de Tweede Kamerverkiezingen af te dwingen, maar
zonder succes. Ook vooraanstaande Antilliaanse politici als
Emily de Jongh-Elhage hebben
zich uitgesproken voor een
oplossing van het democratisch
tekort. Zowel in 2000 als in
2009 verschenen rapporten van
commissies die zich gebogen
hadden over het democratisch
tekort, en beide rapporten deden aanbevelingen voor de
versterking van de democratische controle van Antilliaanse
burgers op de Koninkrijkswetgeving. De belangrijkste reden
dat deze adviezen nooit zijn
opgevolgd, lijkt te zijn dat de
meerderheid van zowel Nederlandse als Antilliaanse politici
het tekort niet als een groot
probleem beschouwt. Antilliaanse critici van de huidige
structuur van het Koninkrijk
stellen dat volledige onafhankelijkheid van hun eiland de enige
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Economie

Vooruitzichten pensioenfonds
APC: Wereldeconomie herstelt, maar trager dan verwacht

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De wereldeconomie blijft zich herstellen, verwacht het
Algemeen Pensioenfonds
van Curaçao (APC) dat dit
meldt in verband met de
publicatie van de beleggingsresultaten over het
eerste halfjaar van 2014.

,,Alhoewel trager dan verwacht”, aldus het fonds. Het belegd vermogen van het APCfonds bedroeg per eind juni dit
jaar 4.350 miljoen gulden (ruim
4,3 miljard), waarvan 2.189 miljoen (bijna 2,2 miljard) belegd in
het buitenland. Ruim de helft
(50,32 procent) van het totale belegde vermogen is hiermee

ondergebracht in het buitenland. Alle reden om uitvoerig stil
te staan bij de internationale ontwikkelingen. Hieronder de analyse van het pensioenfonds
APC, dat terugblikt op het tweede kwartaal van 2014 maar eerst
volgt een vooruitblik: In Europa
is het herstel van recente datum
en ook aanzienlijk minder over-

tuigend dan die van de Verenigde Staten. Dit houdt in dat het
herstel bijzonder traag verloopt,
en blijft voornamelijk Duitsland
de drijfkracht van het Europese
groeiherstel. Wat wel gunstig is
voor de economie van de eurozone, is dat de kans op een eurocrisis lijkt te zijn afgewenteld gedurende de afgelopen maanden.

De instabiele situatie in Oekraïne blijft voor Europa een dreiging op de achtergrond, echter
het risico dat de situatie zodanig
escaleert dat die de Europese
economie wezenlijk zou beïnvloeden, wordt relatief laag ingeschat.
Op pagina 19

Groeivooruitzichten
Azië bijgesteld

Nieuwe editie Curaçao
Precious verschenen
Van onze correspondent
Den Haag - Het tweede nummer van het blad Curaçao Precious is vorige week verschenen.
Het magazine, een uitgave
van Kas di Kòrsou, is bedoeld
om bij te dragen aan een positieve beeldvorming over Curaçao
en haar inwoners. Het 16 pagina’s (8 minder dan de eerste editie) tellende septembernummer
is buiten het voorwoord van Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels geheel gevuld met
interviews met jonge succesvolle
Curaçaoënaars.
De eveneens zojuist verschenen septembereditie van ‘tegenhanger’ Aruba Dushi Tera staat
grotendeels in het teken van de
conferentie ‘Green Aruba, whe-

re Europe meets the Americas’
die volgende maand in Oranjestad wordt gehouden. Naast een
gastcolumn van de Nederlandse
oud-premier Jan Peter Balkenende bevat het blad (36 pagina’s) onder meer interviews met vice-bestuursvoorzitter
Peter
Hartman van Air France-KLM
over de hubfunctie van de luchthavens van de ABC-eilanden,
voorman Hans Biesheuvel van
het ondernemersplatform ONL
over het concept Gateway Aruba
en minister van Financiën Angel Bermudez over het terugdringen van het begrotingstekort, alsmede een groot aantal
achtergrondartikelen.
Aruba
Dushi Tera is aan zijn vijfde
jaargang bezig.

De cover van het tweede nummer van Curaçao
Precious.

MCB vervangt passen na hack bij Home Depot
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Maduro & Curiel’s Bank (MCB) heeft voor
ongeveer 400 klanten een
nieuwe bankpas laten maken.
Zij deden dit nadat zij bericht
kregen van de moedermaatschappij van MasterCard,
Visa en Maestro over een
hack bij de Noord-Amerikaanse winkel Home Depot. Dat
laat MCB desgevraagd weten.

Het netwerk van de winkelketen Home Depot was gehackt. MCB geeft aan dat zij
onmiddellijk voorzorgsmaatregelen hebben getroffen.
,,Veel Curaçaoënaars gaan
naar de Verenigde Staten en
Canada en shoppen dan bij
Home Depot. Wij hebben
geconstateerd dat ongeveer
400 mensen bij een van de
bouwmarkten hebben gewin-

keld. Om onze klanten te
beschermen hebben wij de
mensen die gepind hebben
bij Home Depot in de Verenigde Staten en Canada gedeactiveerd. Wij hebben nieuwe
passen voor hen aangevraagd
en met hen contact hierover
opgenomen. Op dit moment
zijn er nog geen meldingen
binnengekomen dat er geld
mist. Het betreft slechts een
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23 september

$91,42

WISSELKOERSEN
Officiële koersen geldig op : 23 sep 2014 nr. 184
Bank van de Nederlandse Antillen, (Centrale Bank), Simon Bolivar Plein 1, Willemstad,
Curaçao. Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.an

WISSELKOERSEN
Valuta

22 september

$91,52
Advertentie

Voor 7.00 uur 's morgens het

Antilliaans Dagblad
in uw brievenbus?

Bel 747 22 00
voor een abonnement.

Aankoop van
Bankpapier

USD-Amerikaanse Dollar
JPY-Japanse Yen per JPY.10.000
GBP-Engelse Pound Sterling
CHF-Zwitserse Franc per CHF.100
CAD-Canadese Dollar
EUR-EURO per EUR.100
AWG-Arubaanse Florin per AWG.100

1,77
163,73
2,85
190,09
1,60
227,54
98,00

Wissels, Cheques
Reischeques en
Overboekingen

1,78
164,59
2,91
190,81
1,62
229,61
100,00

Verkoop aan
Publiek

1,82
167,04
3,00
193,52
1,65
234,24
1=101.20*
2=101.00*

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.
Beleningsrente: 1.00% Reserve requirement: 18.000%
Reserve period: 16-september-2014 - 15-oktober-2014
Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente
als volgt: 1 januari - 30 juni 2014 3.00% 1 juli - 31 december 2014 3.00%
*1 = voor bankpapier *2 = voor overboekingen en bankcheques

En dit is de voorpagina van de nieuwe Aruba
Dushi Tera.

Ook Amerikaanse
beurzen dalen verder
Van onze redactie
New York - De aandelenmarkten in de Verenigde Staten gingen gisteren in navolging van de
beurzen in Europa verder omlaag. De zich verhardende strijd
in Syrië drukte de stemming,
net als plannen voor een hardere
aanpak van Amerikaanse bedrijven die de belastingen omzeilen
via het buitenland.
De leidende Dow-Jonesindex eindigde 0,7
procent in de min op
17.055,87 punten. De
bredere S&P 500 daalde 0,6 procent en sloot op
1.982,77 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,4
procent omlaag naar 4.508,69
punten.
De koersen gingen over een
breed front omlaag. Zorgverzekeraar UnitedHealth was de
sterkste daler bij de hoofdfondsen.
Het aandeel verloor 1,3 procent. Bij Microsoft, Walt Disney,
Cisco Systems en verzekeraar
Travellers ging er 1,1 procent
vanaf. De enige stijger in de
Dow was de bank JPMorgan
Chase met een winst van 0,1
procent.

Farmaceut AbbVie verloor 2
procent. Het bedrijf wil de in Ierland gevestigde branchegenoot
Shire overnemen, mede om te
kunnen profiteren van het milde
Ierse belastingklimaat. Die
transactie kan echter onzeker
worden door plannen van de
Amerikaanse overheid om de regels aan te scherpen.
Actavis steeg 2,2 procent in waarde. Persbureau Bloomberg wist te
melden dat de producent van generieke geneesmiddelen
door
branchegenoot Pfizer is benaderd over een eventuele overname. Pfizer zelf, dat eerder dit
jaar een poging om het tegenstribbelende AstraZeneca in te
lijven opgaf, leverde 0,4 procent
in.
Alibaba moest 3 procent inleveren, na een verlies van ruim 4
procent een dag eerder. De Chinese internetmarktplaats staat
met een koers van ruim 87 dollar echter nog altijd dik boven de
introductieprijs van 68 dollar bij
de beursgang van vorige week
vrijdag. Toen werd de handel afgesloten op een koers van bijna
94 dollar.
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Curaçao

‘Staking van
kustwacht
geen gevaar’

Wepa presenteert carnavalskostuum
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Carnavalsgroep
Wepa is al druk bezig met de
voorbereidingen van het carnaval 2015 en presenteerde afgelopen zondag bij TuTu Tango
het kostuum dat de groep zal

dragen tijdens de optochten.
Ook konden geïnteresseerden
zich inschrijven voor deelname
aan de groep. Het thema voor
het komend carnaval is ‘Burst
your Bubble’. Met de presentatie
beginnen ook de fundraising-

evenementen voor het carnaval
zoal de Sunset BBQ op 10 oktober en een jump-in op 7 februari. Voor meer informatie kan
men een kijkje nemen op de Facebookpagina van de groep: Facebook.com/123wepa.

Succesvolle open dag jeugdbrigade

Hennis-Plasschaert: Veiligheid
niet in geding geweest
Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Den Haag - De staking van de kustwacht op
Curaçao van maandagochtend 1 september 0.00 uur tot
dinsdagmiddag 2 september 12.00 bracht de veiligheid
van de regio niet in het geding. Dat liet minister van
Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert gisteren weten in
antwoorden op vragen die André Bosman (VVD) op 3
september aan de minister stelde.
,,De staking heeft geen gevolgen gehad voor de veiligheid in
de regio. De bewaking van de
maritieme buitengrens van het
Koninkrijk is door de actie niet
in het geding geweest. Het stationsschip Zr. Ms. Holland heeft
tijdens de staking het aantal patrouilles ten behoeve van de
kustwacht verhoogd”, aldus de
Defensieminister.
Een deel van het varende personeel op het maritieme steunpunt ging op Curaçao in staking
omdat ze zich onveilig voelden
tijdens hun werkzaamheden.
Hennis-Plasschaert: ,,Het desbetreffende personeel was wel
inzetbaar in het geval van een
SAR-melding (Search And Rescue, red.) en bij zogenaamde
harde informatie ten behoeve
van de opsporing bij mogelijke
strafbare feiten op zee. De vliegende capaciteit van de kustwacht was onverminderd beschikbaar.
De Nationale Algemene Poli-

tie Bond (NAPB) gaf eerder aan
in deze krant dat kustwachters
zich steeds onveiliger voelen
door een toename aan incidenten. In 2013 werd er ook al geklaagd en toen is er naar aanleiding van opmerkingen van de
NAPB in samenwerking met de
politie en het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao onderzoek
gedaan naar bedreigingen van
kustwachtpersoneel. Uit dit
onderzoek bleek dat vanaf 2010
geen enkele melding of aangifte
van dergelijke feiten bekend
was.
Op basis van een incident bij
een uitgaansgelegenheid op Bonaire hebben de vakbonden opnieuw gesteld een verbetering
van de veiligheid van hun leden
te willen. Daarom ging de NAPB
in gesprek met de minister van
Justitie, Nelson Navarro (PAIS).
Er is een werkgroep gevormd
om het eventuele veiligheidsrisico te bespreken en de minister
hierover te adviseren.

Groep 60-plussers naar Peru

De 60-plussers-groep Nos Orguyo 60+ heeft dit jaar een bezoek
gebracht aan Peru in het kader van de jaarlijkse groepsreis van de
organisatie. De tour is in het geheel gefilmd door Kanaal 80 en zal
binnenkort worden uitgezonden.
FOTO NOS ORGUYO 60+

De Brigada di Seguridat i Formashon, die jongeren opleidt om de veiligheid van andere jongeren te verzorgen bij onder andere openbare evenementen als het carnaval of de seú-optocht, heeft 82 nieuwe
inschrijvingen gekregen tijdens de open dag op zondag. Geïnteresseerde jongeren tussen de 15 en 25
kunnen zich alsnog inschrijven bij Fundashon Bos di Hubentut tussen 8.00 en 17.00 uur aan de Jan
Otzenstraat z/n. Dat kan tot eind september. Voor de inschrijving moet men een pasfoto, kopie van
sédula en 10 gulden meenemen. Meer informatie op www.brigadadiseguridat.com.
FOTO BRIGADA DI SEGURIDAT I FORMASHON

Logeergastenbelasting
wordt slecht betaald
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is slecht gesteld met het betalen en ook innen van de logeergastenbelasting en de afvalstoffenbelasting. Dat stelt minister van
Financiën José Jardim in antwoord op vragen van Statenlid
Zita Jesus-Leito (PAR) over specifiek de overdrachtsbelasting
door notarissen en belastingen
in het algemeen.
De minister schrijft: ,,Vanwege de omvang van de uit de administratie blijkende uitstaande
belastingvorderingen is in 2013
een exercitie opgestart om die
daadkrachtig en verantwoord te
innen.
De bestanden van de belastingdienst worden in dit verband opgeschoond, aanmaningen worden verstuurd en de
deurwaarders worden op planmatige wijze ingezet om de uitstaande vorderingen te innen.
Dit geldt voor alle belastingmiddelen.
Evenwel is bij de logeergastenbelasting en de afvalstoffenbelasting het beeld anders
dan bij de andere middelen: uitstaande belastingvorderingen
zijn bij de logeergastenbelasting
en de afvalstoffenbelasting geen
geïsoleerd fenomeen, doch vormen eerder het algemene beeld.
Met gerichte acties door de
Landsontvanger wordt dit aangepakt.” Ten aanzien van de

overdrachtsbelasting belooft de
minister het ingezette wetgevingstraject te bespoedigen. Jesus-Leito merkte over de overdrachtsbelasting, die geheven
wordt over opgemaakte aktes
door notarissen, op dat deze belasting over de periode 19801997 niet geïnd kan worden omdat deze aktes bij de belastingdienst verloren zijn geraakt. Er
is toen een ontwerplandsverordening gemaakt die het mogelijk moet maken om met kopieën van notarissen, alsnog deze
belastingafdrachten te kunnen
innen. Dit ontwerp is in 2010 in
de Staten besproken, in maart
2013 is een nota van wijziging
ingediend door de regering zodat de wet op Curaçao van toepassing zou worden. ,,Maar er is
nog steeds niets met de wet gedaan, terwijl de overheid deze
extra inkomsten goed zou kunnen gebruiken”, aldus Jesus-Leito.
De minister erkent de vertraging en belooft dus de wetgeving
nu gauw in te voeren, maar hij
stelt er wel bij dat het hier om incidentele inkomsten gaat over
een bepaalde periode en het niet
een structureel probleem is, omdat de overdrachtsbelasting nu
gewoon geïnd wordt. Structureler is dus het probleem van inning van de logeergastenbelasting en de afvalstoffenbelasting.
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TE KOOP
Kantoormeubilair
mahogany ﬁle kast,
mahogany bureau,
bureau stoel en ladenkast
Xerox kopiemachine
Tel. 682.8630 767.4608

TE HUUR
Kantoorpand te Zeelandia
(Castorweg tegenover de Bowling)
Opp. 180m2, met parkeerplaats,
airco’s, blinds, en balie, F.3.500
p.m. incl water, schoonmaak en
selikor
Tel: 461-8199
Mob: 5101854

TE HUUR
kantoor- winkelruimte
Top lokatie ( Mahaai)
48 m2 1450.00 excl
voor info cel- 522-5544

PORCH SALE
Zaterdag
27 september 2014
van 9.30 am - 4.00 pm
te Prof. Kernkampweg # 23
Biesheuvel.
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NOTICE
TO THE HOLDERS OF SHARES IN THE SHARE CAPITAL OF

HAUSSMANN HOLDINGS N.V.
a limited liability company duly established under the laws of the Netherlands Antilles and validly existing under the
laws of Curaçao, having its statutory seat in Curaçao and its ofﬁce there at Kaya Richard J. Beaujon Z/N, registered
with the Trade Register in Curaçao, under number 4823.
(the “Company”)
NOTICE OF A GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND OF MEETINGS OF HOLDERS OF EACH CLASS OF PARTICIPATING SHARES
To be held on 30 October 2014 at 9 am (AST)

NOTICE is hereby given to the holders of Participating Shares Class A, Participating Shares Class B, Participating
Shares Class C, Participating Shares Class D, Participating Shares Class I and the Management Shares, of a General
Meeting and Meetings of holders of each class of Participating Shares of the Company, either in a combined
meeting or in separate consecutive meetings, that will be held at Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon Z/N
on 30 October 2014 at 9 am (AST).
GENERAL MEETING
Agenda:
1. Opening and announcements.
2. Proposal to transfer the statutory registered ofﬁce of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg.
3. Proposal to (i) convert the Company (the "Conversion") into a corporate partnership limited by shares
(“société en commandite par actions”) (“SECPA”) duly organized under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and (ii) as a consequence accept the Luxembourg nationality arising from the transfer of the
registered ofﬁce of the Company to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4. Proposal to transfer the central administration of the Company to the city of Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
5. Proposal to approve that the Company’s articles of association will be fully restated in front of a Luxembourg
notary, in the form attached hereto, so that the name of the Company be changed into “Haussmann” and the
articles of association are fully compliant with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, as a consequence
of the Company’s acceptance of the Luxembourg nationality and as a result of which the Company will have
the following corporate purpose:
“The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of any kind and other permitted
assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.
The Company is subject to the provisions of the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended
(the "2007 Law") and the provisions of the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the "2013 Law")
and may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its
purpose to the full extent permitted by the 2007 Law and the 2013 Law.”
6. Proposal to as a consequence of the approval here above of the restated articles of association the appointment
of Haussmann General Partner, Sàrl, as general partner of the Company.
7. Proposal to grant power to the general partner of the Company, with full power of substitution to (i) determine
the effective date of the transfer of the registered ofﬁce of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg
and (ii) appear in front of Luxembourg notary to undertake all necessary steps, including, inter alia, the
enactment of the transfer of the registered ofﬁce of the Company from Curaçao to the city of Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, the change of name of the Company and the restatement of the articles of
association in order to continue the legal existence of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg.
8. Proposal to give a special proxy, with full power of substitution, to any employee of notary Eshuis residing at
Curaçao, to execute the deed of conversion and to do everything which is lawful, necessary or simply useful
in view of the accomplishment and fulﬁlment of the decision of the general meeting of shareholders to
convert the Company and the transfer of the registered ofﬁce of the Company from Curaçao to the city of
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and to proceed in accordance with the requirements of Curaçao
law, to any deregistration with the Curaçao Register of Commerce and Companies.
9. Proposal to accept the resignation of Bernard Loze, Christoph M. La Roche, Giacomo Luca Amedeo Foglia,
Lionel Marc Aeschlimann and Manuel Alvarez de Toledo as managing directors of the Company, as per the
time the Conversion becomes effective and the grant of quittance for all acts performed by Bernard Loze,
Christoph M. La Roche, Giacomo Luca Amedeo Foglia, Lionel Marc Aeschlimann and Manuel Alvarez de
Toledo in their aforementioned capacity on behalf of the Company as per such date.
10. Proposal to allow the management board of the Company (the “Board”), represented by two directors
of the Company acting jointly or by one director who has been appointed by the Board to represent the
Company, to take any measures necessary to proceed with (i) the Conversion and (ii) the transfer of the central
administration of the Company to Luxembourg.
11. Questions and conclusion.
MEETINGS OF HOLDERS OF EACH CLASS OF PARTICIPATING SHARES, the agenda for each Meeting
of holders of Participating Shares will be:
Agenda:
1. Opening and announcements
2. Proposal to, in accordance with article 12 paragraph 5 of the articles of association of the Company, approve
the resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company to convert the Company into a
corporate partnership limited by shares (“société en commandite par actions”) (“SECPA”) duly organized under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
3. Questions and conclusion
The agenda’s, the information memorandum on the Conversion and a copy of the articles of association of the
Company as they will read after the Conversion have been deposited at the address of the Company for inspection
by the Shareholders. Shareholders may be represented at the meeting by proxy. Holders of bearer shares who wish
to attend and vote at the meeting of their respective class of Participating Shares should ﬁrst register their shares
with the Company.

The Board of Directors,
Curacao, 19 September 2014

Half miljoen
nodig voor
SGR-groep
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Voor de verbouwing van een monumentaal
pand waarin een orthopedagogisch dagcentrum van de
Stichting voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg (SGRgroep) komt, is nog een half miljoen gulden nodig. Dat
laat medewerker communicatie van de SGR-groep
Shurminia Martina-Rafael weten.
Om het geld bij elkaar te kunnen krijgen vindt volgend weekend een ‘charity evening’ plaats.
Martina-Rafael legt uit dat de inzamelingsactie niet bedoeld is
om medische kosten te dekken.
,,Als SGR-groep willen wij goede
zorg kunnen bieden aan jonge
kinderen met een handicap. Bij
goede zorg horen ook goede gebouwen. Het gaat om de aanvullende kosten die nodig zijn voor
de renovatie van het oude pand.
Het is een monument en in totaal kost de renovatie 2 miljoen
gulden. Inmiddels hebben wij al
1,5 miljoen gulden bij elkaar verzameld. Wij hebben zodoende
nog een half miljoen gulden nodig. Dit geld hopen wij bij elkaar
te krijgen door middel van een
charity event zoals komende
week.”
Het monumentale pand is

halverwege de twintigste eeuw
ontworpen door Gerrit Rietveld
en in bezit van de stichting gekomen.
Martina-Rafael: ,,De laatste
keer dat er sprake was van renovatie van het pand is jaren geleden. Na de verbouwing moet er
een centrum voor jonge kinderen met een verstandelijke,
lichamelijke of meervoudige
handicap komen. Momenteel
worden de kinderen op verschillende locaties behandeld. Wij
willen nu een centrum waar deze kinderen terechtkunnen en
samenkomen. Zij komen hier
voor een dagbesteding onder gespecialiseerde zorg.” De 250
gasten die de Vrienden van Verriet verwachten moeten elk 500
gulden entreekosten betalen
voor de charity evening in het
Santa Barbara Resort.

Arrestatie na
vondst vuurwapen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 25-jarige
A.M.A.T. is maandag gearresteerd na de vondst van een
vuurwapen. Alhoewel niet duidelijk is of de man is gearresteerd na een tip via de kliklijn
van het Openbaar Ministerie
(OM), is hij aangehouden door
het Ta Basta Awor-team.
De leden van dit team, dat
speciaal voor de ontwapenactie
is ingesteld, voerden een controle uit bij een huis aan de Cab-

overdeweg. Ook werd een zwarte Toyota gecontroleerd. In dat
voertuig troffen de agenten een
vuurwapen aan met zes kogels.
In een tas werden nog eens twee
patronen gevonden.
De man is aangehouden op
verdenking van het overtreden
van de Wapenwet. De 25-jarige
is voorgeleid aan de hulpofficier
van justitie; deze heeft bevolen
om hem langer vast te houden
zodat er verder onderzoek kan
worden verricht.

71 Boetes bij verkeerscontrole
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij een verkeerscontrole door de politie die
maandagochtend ter hoogte van
de Presidente R. Bethancourt
Boulevard, Kaya Gutieres en Gerardina, Sta. Rosaweg en Seru
Loraweg plaatsvond, zijn maar
liefst 71 boetes uitgedeeld aan
automobilisten.
49 Bekeuringen werden uit-

geschreven voor het rijden zonder veiligheidsgordel, 12 voor
het door rood licht rijden, zes
voor mobiel telefoneren, twee
voor het rijden zonder rijbewijs
en twee voor het rijden zonder
keurings- of belastingkaart. Eén
wagen werd in beslag genomen
omdat de chauffeur geen enkel
officieel document van het voertuig kon tonen.
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Renovatie kerk
Sta. Famia van start
Asbestsanering gebeurt conform Nederlandse richtlijnen
Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Volgende week maandag beginnen de renovatiewerkzaamheden bij de
kerk van Sta. Famia. Zo laat Marcel Dennert, de voorzitter van de technische commissie van het Bisdom Willemstad - belast met de renovatie van de kerk - tegenover
deze krant weten.
Dennert vertelt dat de werkzaamheden, waaronder de wijze
van verwijdering van de dak-leien, eerst met aannemer LB Construction moest worden bespro-

ken. ,,Alles is nu grotendeels
klaar, dus nu kan de renovatie
écht gaan beginnen”, zo vertelt
hij. Inmiddels zijn de steigers
opgesteld en wordt de bouw-

plaats ingericht. Eerder maakte
deze krant al bekend dat bij de
renovatie van de Sta. Famia-kerk
de oude leien zullen worden vervangen en dat het dakhout daar
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Inmiddels zijn de steigers bij de Sta. Famia-kerk opgesteld en wordt
de bouwplaats ingericht.
FOTO JEU OLIMPIO
waar nodig is, zal worden gerepareerd. Verder zijn er vele reparatiewerkzaamheden gepland,
waaronder aan goten, de ramen
en deuren, vervanging van elektra en uiteraard een volledige
verfbeurt.
In tegenstelling tot wat eerder
gesuggereerd is, is er bij de renovatie van de bekende kerk van
Otrobanda geen moment sprake
geweest van onvoldoende budget zijdens de donateur, zo laat
Dennert weten.
,,Sterker nog, de eerste bijdrage is al overgemaakt, het is juist
een fijne partner om mee te werken.” Deze krant maakte al eerder bekend dat de Isla-raffinaderij een aanzienlijk bedrag van
circa 1,4 miljoen gulden beschikbaar heeft gesteld voor de
renovatie van de Sta. Famia
kerk.
De Papiamentstalige ochtendkrant Èxtra maakte gisterochtend aan de hand van een gesprek met broeder Franklin, ook
betrokken bij de restauratie, be-

kend dat de aanwezigheid van
asbest in het oude kerkgebouw
voor de nodige vertraging heeft
gezorgd, maar dat hiermee op
juiste wijze zal worden omgegaan.
In een toevoeging hierop
meldt de voorzitter van de technische commissie dat de asbestsanering in de kerk conform de
Nederlandse richtlijnen SC-530
van asbestverwijdering gebeurd.
,,Lokaal is er (nog) geen wetgeving op dat gebied”, aldus Dennert die verder toevoegt dat de
handhaving van eerdergenoemde richtlijnen, eilandbreed natuurlijk van groot belang is omdat veel van de toegepaste bouwmaterialen in het verleden
asbesthoudend was. ,,Dus bij
het verwijderen daarvan moet
rekening gehouden worden met
een behoorlijke mate van zorgvuldigheid. Wij zullen het in ieder geval wel goed doen.”
Naar verwachting kan de gerestaureerde kerk begin februari
2015 worden opgeleverd.

I-Animal houdt wandelmars
met ‘eigen’ hoofddoek
Van onze redactie
Willemstad - I-Animal, de stichting die als doel heeft om door
middel van educatie het dierenwelzijn op het eiland te bevorderen, organiseert op 10 oktober
2014 een wandelmars.
Deze loop zal verschillend
zijn in die zin dat deelnemers in
plaats van T-shirts een hoofddoek krijgen bij inschrijving. Zij
dienen de hoofddoek te versieren of om te toveren tot een creatief stuk dat een dier tot uitdrukking laat komen. Dit kan
worden bereikt door bijvoorbeeld oren, ogen, staart of welk
ander idee iemand ook heeft aan
de hoofddoek te bevestigen. De
leukste creaties kunnen prijzen
winnen. De winnaars worden
achteraf op de Facebookpagina
van I-Animal vermeld.
Kaarten
voor
deelname
kosten 12,50 gulden en zijn verkrijgbaar door te bellen naar:
Band’abou 6655774, Punda
4613758, Saliña 7369009 en
Santa Maria 6920440. Op zaterdag 4 oktober kunnen geïnteresseerden ook terecht bij alle filia-

len van Kooyman bij de tent van
I-Animal voor de aanschaf van
kaarten.
Na de wandelmars zal, traditioneel, een viering van Dierendag plaatsvinden in het Wilhelminapark van 10.00 uur tot
14.00 uur. Hier zullen diverse
stands zijn waar de verschillende organisaties hun producten
of diensten ten toon zullen stellen.
Alle opbrengsten zullen zoals
gewoonlijk worden aangewend
om nieuwe educatief materiaal
te ontwikkelen om zo de bevolking bewust te maken dat dierenwelzijn een gezamenlijke inspanning vereist. ,,Dus met uw
deelname doet u iets voor uw eigen gezondheid terwijl u ook
nog prijzen kunt winnen en
meehelpt voor een goed doel; en
het is nog leuk ook, want is de
enige wandelmars waar u en andere deelnemers met een zelfontworpen dierencreatie rondlopen”, aldus I-Animal.
Voor meer informatie zie ook:
www.facebook.com/I.Animal.Foundation
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een 46-jarige
man is maandagavond op de
Cubaweg aangereden door een
auto. Bij aankomst van de
politiepatrouille rond 21.00 uur
troffen de agenten het slachtoffer liggend op de grond aan
met een grote hoofdwond.

Voetganger
aangereden
De man was bewusteloos. Uit
onderzoek ter plekke bleek dat
de man ter hoogte van een toko

de weg overstak zonder goed
op de aankomende auto te letten.
Het slachtoffer is in zorgelijke toestand door een ambulance naar de polikliniek gebracht voor medische behandeling. De politie onderzoekt de
zaak.

‘Pilot bij kustwacht
tot nu toe positief’
Van een onzer verslaggevers

De winnaars van de ‘Kids Menu’-campagne van Subway zijn afgelopen week bekend gemaakt. Gedurende de campagne, die in
augustus liep, konden kinderen tassen van de film ‘Guardians of
the Galaxy’ verzamelen en kaartjes voor de film winnen. De winnaars waren Mora Gumbs, Jur-Dionhe Louiza, Myrthe Verhulst,
Nilo Rosaria, Shianty Perez, Stefanie Albertus, Syl Limburg, Jessica
Manuel, Angelina Emerenciana, Elior Ocalia, Bernice Martis en
Raydion Martha. Op de foto de winnaars.
FOTO SUBWAY
Advertentie

Willemstad - De pilot die vorig jaar van start ging bij de kustwacht en waarbij een aantal taken en bevoegdheden zijn gedelegeerd naar de hoofden van de verschillende
maritieme steunpunten is tot nu toe positief. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie,
zo laat de Nederlandse Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert weten in antwoord op vragen van VVD-Kamerlid André Bosman.
Het gaat om taken en bevoegdheden op uitvoerend niveau op het gebied van operaties,
personeel, opleiden, trainen en

materiaal bij het steunpunt. De
pilots worden dit jaar nog geëvalueerd maar een tussentijdse
evaluatie is positief.
,,Vooral op het gebied van informatie-uitwisseling met de lokale ketenpartners lijkt de nieuwe opzet een verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke
structuur. Daarnaast waarderen
de verschillende landen de beperkte decentralisatie van bevoegdheden naar de hoofden
van de steunpunten. Het hoofd
is zo beter in staat zijn taak als
integraal manager uit te oefe-

nen”, aldus de minister.
Hennis-Plasschaert
benadrukt dat de Rijkswet het kader
blijft voor de inzet van de kustwacht. Dat betekent dat de directeur van de kustwacht belast
blijft met de algehele leiding van
de kustwacht. De hoofden van
de verschillende steunpunten
hebben in de pilots slechts het
mandaat gekregen voor een aantal taken en bevoegdheden op
uitvoerend niveau. De directeur
blijft verantwoordelijk, ook wat
betreft integriteit en de controle
hierop.

Bijzondere kwallen gevangen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Twee zeldzame
kwallen van de soort Tamoya ohboya zijn maandag voor het eerst
in de Curaçaose wateren gevangen. De dieren worden nu in een
speciaal aquarium gehouden.
Dat laat Team Care (Curaçao
Animal Rescue) via sociale media weten.
Deze dieren leven in de wateren rond Curaçao, hebben
ogen en jagen op vis. Vooral op
sardines en ansjovis. Ze bewegen zich voort met behulp van
hun tentakels. De kleur van het
dier varieert naargelang de leeftijd van de kwal. De jongeren
zijn transparant met een
roodachtige kleur en de volwassenen transparant en blauwachtig van kleur. Er wordt al
langere tijd onderzoek gedaan
naar het dier, maar het is volgens Care de eerste keer dat het
dier levend gevangen is bij Curaçao.
Volgens maritiem bioloog
Mark Vermeij is de kwal al wel
drie jaar geleden bij Bonaire
gevangen en onderzocht. ,,Ze
worden ook wel zeewespen
genoemd. Bij Bonaire waren
er in 2011 ongeveer 50 waarnemingen”, aldus de bioloog.
Volgens Care kwam de kwal
aan zijn naam Tamoya ohboya,

Twee zeldzame kwallen van de
soort Tamoya ohboya zijn
maandag voor het eerst in de
Curaçaose wateren gevangen.
FOTO CARE

toen een wetenschapper ontdekte hoeveel gif zij in staat is om
te injecteren. De verschrikte
uitroep van de wetenschapper
na het verkrijgen van het resultaat was: ,,Oh boy, oh boy, oh
boy!”
,,Een ontmoeting met deze
dieren is vrij zeldzaam, omdat
het in tegenstelling tot het Portugese oorlogsschip niet met de
richting van de wind en de stroming mee gaat. Het dier bepaalt
zelf zijn richting. Bij contact met
de tentakels kan het gif ook voor
de mens dodelijk zijn”, aldus
Care.
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Curaçao
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bezoekers van
de Living Expo 2014 kunnen
even bijkomen, gebruik maken
van gratis internet en andere
faciliteiten bij de Flow Wifilounge. De expo wordt van morgen tot en met zondag ge-

Wifi-lounge van Flow op Living Expo
houden bij het WTC en staat
in het teken van techniek,
duurzaamheid, kantoorartikelen, meubels en interieur. Bij de
lounge van Flow kunnen be-

zoekers hun gemaakte foto’s
uploaden en op sociale media
plaatsen, televisieprogramma’s
bekijken of een drankje drinken. Ook kunnen bezoekers

gratis
Flow-diensten
winnen.
Flow maakt deel uit van Columbus International, een
beursgenoteerd telecombedrijf

in Barbados. Columbus levert
digitale kabeltelevisie, breedband internet en digitale vaste
telefonie in het Caribisch gebied
onder de naam Flow. In andere
landen van de regio opereert het
bedrijf onder de naam Karib Cable.

Luna Yen
gaat de
wijken in
Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Luna Yen, de geliefde talentenshow voor
jongeren, vindt ook dit jaar weer plaats. Banco di Caribe,
Ennia, Refinería Isla, Coca-Cola, AutoCity, de regering
van Curaçao, Teatro Luna Blou en La Tentashon presenteren ‘Luna Yen den bo bario’ (Luna Yen in jouw wijk).
Dit jaar zal Luna Yen verschillende wijken bezoeken om jong
talent te zoeken dat mee kan
doen aan de talentenshow. De
wijken die zullen worden bezocht zijn Wishi-Marchena, Barber, Sta. Rosa, Punda en Boka
Sami.
Jongeren die zich voor de talentenshow willen inschrijven
hebben drie opties. De eerste optie is enkel voor de workshops.
De jongere schrijft zich in om
verschillende workshops te volgen. Hiervoor kunnen jongeren
vanaf 6 jaar zich inschrijven. De
tweede optie is voor workshops
en een auditie. Gedurende de
periode van een week zal de jongere workshops volgen en aan
het einde auditie doen. Deze optie is voor jongeren tussen de 14
en 22 jaar. De derde en tevens
laatste optie is alleen voor het
doen van auditie. De jongere die
zich heeft ingeschreven zal hier

geen workshops volgen, maar
moet wel aanwezig zijn gedurende de algemene repetitie en
auditieronde. Deze optie is ook
voor jongeren tussen de 14 en 22
jaar. De workshops vinden
plaats in december in La Tentashon.
De winnaar van Luna Yen
krijgt de kans deel te nemen aan
Kunstbende in Nederland,
Dutch Caribbean Youth Art
Festival en verschillende andere
festivals in het Caribisch gebied.
Vorig jaar is de zanggroep ‘Chosen Stars’ de winnaar geworden
van Luna Yen 2013.
De eerste auditie vindt op 28
september in de wijk WishiMarchena plaats. Kijk voor meer
informatie over het wijkschema
en
audities
op
www.lunablou.com of kijk op de
Facebookpagina van Teatro Luna Blou. Ook kan gebeld worden
naar 4622209.

Het ‘Approved’-label van Huggies wordt uitgereikt.

FOTO HUGGIES

Zwembad Kunuku is meest baby-vriendelijk
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Huggies Little
Swimmers en Pietersz Import & Co hebben onlangs het
Kunuku Aqua Resort benoemd
tot eerste hotel of resort met
een baby-vriendelijk zwembad
op het eiland. De campagne
werd begin september opgestart
op initiatief van de brandmanager van Huggies op Cura-

çao vanwege het feit dat verschillende hotels en resort gebruikers van zwembaden verplichten om hun baby’s een
zwemluier aan te trekken voor
de hygiëne.
,,De speciale luiers zwellen
niet op in water, zijn makkelijk
te verwisselen en worden niet
zwaar”, aldus het merk.
Een hotel of resort kon in

aanmerking komen voor de titel
als het voldeed aan verschillende eisen, waaronder dat baby’s
verplicht het luiermerk moest
dragen, er moesten verschoningsfaciliteiten zijn, een deel
van het zwembad moest ondiep
zijn, er moest makkelijke trap
zijn en een lifeguard die cardiopulmonaire reanimatie (CPR)
kan toepassen.

Advertentie

OPENBARE VERKOOP
Op donderdag, 25 september 2014, des voormiddags om
10.00 uur, zal door de ondergetekende deurwaarder in het openbaar worden
verkocht :
een automobiel van het merk Kia, model Spectra, bouwjaar 2007,
kleur grijs metallic,
een automobiel van het merk Chevrolet, model Aveo, bouwjaar
2009, kleur zwart metallic,
een automobiel van het merk Hyundai, model Santa Fe Diesel, bouwjaar 2009, kleur grijs metallic,
Voormelde voertuigen zullen een uur voor de verkoop te bezichtigen zijn, aldaar
aan de Roodeweg no. 159 (CVD Gebouw), alwaar de verkoop zal plaatsvinden, bij opbod en tegen gerede betaling.
De deurwaarder bij het Gerecht op Curacao,
R.A. RAMAZAN.

Nieuw lied over regen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het kader van
Siman di Kultura lanceert zangeres Shelomi Baromeo, ook
wel bekend als ‘Shelly’, het lied
‘Awaseru’, samen met de groep
‘Sembra rèspèt kosechá bida’, en
gecomponeerd door Eric Jacobino.
,,Het lied is gemaakt om iedereen hoop te geven ondanks
de ‘droogte’ die te zien is in de
sociaaleconomische situatie van
onze gemeenschap. De regen
van zegens zal snel de droogte
uitbannen”, aldus de omschrijving van het lied.
Het lied heeft een seú-ritme
met een moderne twist. De zangeres heeft eerder twee cd’s geproduceerd en werkt nu aan
haar derde album.
Het nieuwe nummer is reeds

Het lied heeft een seú-ritme met
een moderne twist. FOTO SHELLY
te horen op de verschillende
radiozenders en tevens te beluisteren op de Facebookpagina
van Shelomi Baromeo en op
YouTube.
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Curaçao
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De directie van
Stichting Karnaval Band’abou is
in volle voorbereiding van de optocht van het carnaval van Band’abou 2015. ,,Carnaval is onze
hoogste expressie van blijdschap, en de carnavalsperiode

Carnaval Band’abou in voorbereiding
geeft het leven meer kleur door
muziek. Liefde, positivisme en
unie zijn de centrale thema’s
voor het carnaval van volgend
jaar”, aldus een schrijven van de

stichting. Het carnavalsprogramma op Band’abou start al
op 4 januari en de optocht zal op
14 februari plaatsvinden.
De inschrijvingen voor de ver-

kiezingen van de carnavalskoningin en Prins en Pancho bij
zowel de volwassenen als de kinderen zijn reeds geopend. De
kinderen moeten tussen de 6 en

11 jaar oud zijn en de volwassenen ouder dan 16 jaar. Op 12 oktober wordt de inschrijving gesloten. Inschrijven kan door een
mail te sturen naar elekshonkbb@gmail.com. Er wordt
dan antwoord gestuurd met alle
informatie en het inschrijffor-

Crown Court:
Piloot verdronk

mulier.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Birmingham - Het is op 22 oktober precies vijf jaar geleden dat een vliegtuig-

je van Divi Divi Air onderweg van Curaçao naar Bonaire neerstortte. Alle negen inzittenden overleefden de crash. Alleen de piloot, de 32-jarige Robert Mansell, overleefde
het ongeluk niet.
Uit een gerechtelijk onderzoek van het Birmingham
Crown Court dat maandag werd
behandeld blijkt nu dat hij, nadat hij bewusteloos raakte door
de klap op het water, om het leven kwam door verdrinking.
De negen passagiers aan
boord probeerden na de crash
met man en macht de piloot los
te krijgen uit zijn stoel. De piloot
zat echter vast in de gordels.
Toen zij gedwongen werden
om het vliegtuigje te verlaten,
konden ze niets meer voor de
Engelsman doen en zonk hij in
het vliegtuig naar de bodem
van de zee. Verschillende Engelse kranten schreven gisteren

over de ‘piloot die een held
werd’.
Uit de lijkschouwing blijkt
verder dat Mansell door de klap
schade opliep aan zijn hoofd.
Volgens The Daily Mail is het te
danken aan de stuurmanskunsten van de piloot dat er niet
meer dodelijke slachtoffers zijn
gevallen.
Maandag werd opnieuw aangehaald dat het vliegtuig veel te
zwaar was toen het vertrok vanaf
Curaçao richting Bonaire. Kort
na vertrek viel de rechtermotor
uit. Mansell had toen nog kunnen terugkeren naar Curaçao,
maar hij maakte de beslissing
om naar Bonaire te vliegen en de

luchtverkeersleiding te informeren over de situatie. Dat mocht
niet baten, niet veel later moest
de piloot een noodlanding maken op het water.
Uit de behandeling van het
gerechtelijk onderzoek van
maandag blijkt dat Mansell zijn
bazen bij Divi Divi zou hebben
gewaarschuwd dat het vliegen
met te veel bagage mogelijk
mensenlevens in gevaar zou
brengen. De piloot besprak vlak
voor het ongeval met zijn vader
zijn zorgen over de veiligheid.
,,Niets werd gedaan aan die zorgen”, aldus vader Roger Mansall
afgelopen maandag in de rechtbank.

Door de noodlanding op het water verbrijzelde de voorkant van het
Divi Divi-toestel.

Mansell raakte door de klap buiten westen en overleed als gevolg
FOTO’S ARCHIEF
van verdrinking.
Advertentie

Adressen zijn niet op orde

Vervolg van pagina 5

basisadministratie

Om het project te kunnen afronden dient de regering zich te
ontfermen over een aantal knellende belangrijke zaken, zo stelt
Jardim in zijn schrijven. Zo
moet de problematiek omtrent
verbetering van de adressen op
Curaçao aangepakt worden.
,,Het stelsel van basisregisters
valt en staat met correcte adressen. Zonder juiste adressen kan
de overheid geen fraude bestrijden, laat staan overgaan tot betere dienstverlening”, aldus Jardim. ,,Er zijn 900 straten zonDe Sociale Verzekeringsbank
(SVB) is een van de afnemers.
Daarvoor is er een koppelvak
gerealiseerd via een tussentabel. Het is nu mogelijk om geconverteerde informatie uit Piva te ontvangen in een tussentabel (wachtkamer-idee) zodat
SVB datamatching kan realiseren in hun systeem. De
voordelen hiervan zijn dat
hiermee in ieder geval fraude
makkelijker kan worden bestreden op het gebied van onterechte AOV-pensioenen, onterechte medische zorg en der-

der naam, veertig procent van de
adressen is niet in orde”, zo verduidelijkt Balborda. Hij vervolgt:
,,Er moet zo spoedig mogelijk
een beheer en/of toezichtorganisatie komen voor het stelsel van
basisregisters. Documentatie en
voorstellen zijn vervaardigd en
met betrokkenen besproken en
afgestemd. Ook de conceptwetgevingen zijn opgesteld voor het
functioneren van de basisregistraties uit fase 1 en ook de memories van toelichting. De betreffende ministeries moeten
deze wetvoorstellen ter behandeling uitzetten. Voor fase 2 en 3

De afnemers
gelijke. Een andere afnemer is
het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) van het ministerie
van Gezondheid, Milieu en
Natuur (GMN).
Dit ministerie krijgt tussen
nu en september 2014 ook een
koppeling analoog aan die van
SVB. Maar het ECD kan alleen
gegevens ontvangen. Er kunnen geen gegevens over ECF
opgevraagd worden. Het ministerie van Sociale Ontwikke-

moet er een programmateam
opgezet worden. Het voorstel is
om het huidige projectteam, bestaande uit Deloitte, Pacheco
Römer en Luutsen de Vries voor
zover mogelijk te behouden voor
de uitvoer van het programma
en een ander algemene coördinator met deze taak te belasten.
Het huidige team heeft heel veel
ervaring opgedaan en kan het
programma Stelsel van Basisregister met succes de komende
jaren uitvoeren. Documentatie
van de verrichte werkzaamheden waaraan zij hebben gewerkt
is het bewijs hiervan.”
ling, Arbeid en Welzijn (SOAW) is ook met het zogenoemde ‘ISOAW’ aangesloten
op het stelsel, voorlopig als afnemer via een tussentabel. De
minister legt uit: ,,Het ISOAW-systeem kan dus de
naam-, adres- en woonplaatsgegevens gebruiken om bijvoorbeeld hun subsidieaanvragen te controleren op betrouwbaarheid. Ook hier maakt men
gebruik van een koppelvlak
analoog aan die van SVB en
is er ook een terugmeldportaal.”

F U N DA S H O N P RO B I S TA KÒ R S O U
ORGANISATIE VOOR SLECHTZIENDEN EN BLINDEN

Fundashon Pro Bista is een groeiende instelling die
op een professionele wijze begeleiding en revalidatie
biedt aan ca. 250 mensen met visuele beperkingen.
Zowel kinderen als volwassenen. Hier wordt gestreefd
naar een hoogst mogelijke mate van zelfstandigheid
en integratie van de slechtzienden en blinden in onze
samenleving. Momenteel is bij Fundashon Pro Bista
per direct een vacature voor de functie van:

Coördinator Jeugdafdeling (Fulltime)
Taakomschrijving:
Het is een zelfstandige, afwisselende
functie met (veel) ruimte voor eigen
initiatieven. U zal belast zijn met het
coördineren van de jeugdafdeling en
draagt zorg voor hulpverlening aan
blinde en visueel beperkte kinderen,
jongeren en hun ouders en
begeleiders.
U zal belast zijn met het implementeren en evalueren van behandelplannen, het signaleren van knelpunten,
mogelijke beperkingen en het
adviseren hierover. Verder zal u
trainingen geven op het gebied van
braille en advies geven over aanschaf
en beheren van materialen. U bent
verantwoordelijk voor de cliënten
dossiers en registratie. Uw cliënten
worden zowel in het centrum als in
de thuis- en/of schoolomgeving
begeleidt.
Daarnaast bent u mede verantwoordelijk voor het aantrekken van
vrijwilligers en de middelen voor
uitvoering van uw functie. U verzorgt
training programma’s voor vrijwilligers en geïnteresseerden (train the
trainers) en geeft voorlichting aan
instanties en belangstellenden.

Proﬁelschets
• U hebt een afgeronde HBO opleiding
tot volledig bevoegd leerkracht FO
• U kunt perfect functioneren in teamverband maar ook zelfstandig.
• U kunt planmatig werken.
• U bent uitermate stressbestendig en
verantwoordelijk.
• U hebt een hoog observatie vermogen
en kan preventief optreden.
• U kunt snel en concreet rapporteren
met behulp van gangbare software.
• U hebt goede contactuele eigenschappen, goede sociale vaardigheden
en kunt goed communiceren met
cliënten, ouders, begeleiders en
docenten.
Adres: Corrieweg 16, Willemstad
Meer informatie over onze organisatie
vindt u op www.probista.com
Bent u de persoon die wij zoeken?
Gelieve u schriftelijke sollicitatie te
richten aan de directeur van Fundashon
Pro Bista te Corrie weg 16,
Mw. E.Winklaar, voorzien van
noodzakelijke documentatie.
Sluitingsdatum: 19 september 2014
E-mail adres: info@probista.com
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Reizen

Reizen

SURINAME IN BEELD

(2)

Van Paramaribo naar Albina

Het is niet duidelijk welk land het eerst op het idee kwam om
een levensgroot naamlogo te creëren. Feit is dat ‘I love Su’ al in
2011 het centrum van Paramaribo sierde.

Na een dagje acclimatiseren in
Paramaribo staan we al in alle vroegte
klaar voor de drie uur durende rit naar
Albina, de meest oostelijke plaats in
Suriname die per auto te bereiken is.
Albina ligt aan de Marowijnerivier die de
grens vormt met buurland FransGuyana. Het stadje is te bereiken via de
Oost-West-verbinding, waarvan het
traject Meerzorg-Moengo kortgeleden
opnieuw en ingrijpend geconstrueerd is.

Tekst en foto’s Els Kroon

e weg naar Albina
is de toegangspoort tot de schildpaddenstranden
van Galibi, het doel
van onze tweedaagse trip naar
dit deel van het land. De busjes
naar Albina vertrekken bij de
Grote Markt aan de Waterkant.
Omdat we de tour hebben geboekt bij Access Suriname Travel worden we voor de deur van
ons hotel opgehaald.
Nadat onze medepassagiers
bij diverse stadshotels zijn opgestapt steken we de Surinamerivier over via de in 2000 gebouwde 1,7 kilometer lange Jules Wijdenbosch - kortweg Bosje - of
Surinamebrug. De grote Hindoebeelden aan de linkerkant
van de brug vormen een interessante bezienswaardigheid. We
doorkruisen het district Commewijne, bekend om haar plantages. Peperpot Natuurpark op
vijf minuten van de brug is een
voormalige koffie- en cacaoplantage, die is opengesteld voor bezoekers die het park te voet of
per fiets kunnen verkennen.
Links van de weg verrijst ‘Peperpot City’, een verkavelingsplan
waar meer dan honderd woningen, winkels en scholen gestalte
moeten krijgen op een voormalig moerasgebied. Volgens onze
gids haalde de huidige regering
het plan, een onderdeel van een
grootschalig projectplan uit
2001, weer uit de kast.
In Commewijne staan de huizen minder dicht op elkaar. De
voornamelijk Javaanse groep die
dit deel van het land bevolkt verbouwt massaal groenten en fruit
op de vruchtbare grond in hun
achtertuin. De opbrengst is
vooral voor eigen gebruik; wat er
overblijft wordt in stalletjes
langs de weg naast levende kippen en krabben verkocht.
Het is een genoegen om deze
route te rijden. De weg is nieuw,

D
In Stolkerts IJver staat deze informatieve wegwijzer.

De brug over de Commewijnerivier bij pleisterplaats Stolkerts
IJver is ook een foto waard.

Het indrukwekkende Moiwana ’86-monument.

De Bosje-brug verbindt Paramaribo met Meerzorg in het district Commewijne.

schoon en opgeruimd. De bermen zijn goed afgewerkt en de
erven van de huizen zien er verzorgd uit. Dat valt vooral op als
we Tamanredjo naderen. Het
plaatsje met haar lintbebouwing
kreeg onlangs het predicaat ‘modeldorp’. Hier wordt de weg omzoomd door rood gekleurde
fietspaden en warungs, waar
heerlijke Javaanse gerechten
voor een klein prijsje in de aanbieding zijn. Een perfecte plaats
om de beroemde saoto-maaltijdsoep te proeven.
De
Oost-West-verbinding
werd oorspronkelijk in 1960
aangelegd, maar het oostelijk gedeelte verwerd onder andere
door de Binnenlandse Oorlog
tot een hobbelweg vol gevaarlijke kuilen en gaten. De weg
verbindt oorspronkelijke nederzettingen en nieuwe woongemeenschappen. De dorpjes
worden na de ingrijpende vernieuwing van het wegdek aangekondigd met goed gemarkeerde
drempels en waarschuwingsstroken; de maximum snelheid
wordt dagelijks gecontroleerd.

Het ziet er allemaal heel Nederlands uit. Het grootste deel van
de 150.000 ton asfalt is dan ook
gelegd door MNO-Vervat, het
Nederlandse bedrijf dat naast
het Chinese Dalian en het lokale
Baitali het 130 miljoen euro
kostende project mocht uitvoeren.
Vanaf Stolkerts IJver is de
route doordrenkt van herinneringen aan de Binnenlandse
Oorlog, die zich afspeelde in de
tweede helft van de tachtiger jaren. Het plaatsje bij de brug over
de Commewijnerivier ligt ongeveer halverwege Albina en dient
als pleisterplaats voor bewoners
en toeristen. Zowel Denny’s
Supermarkt als het fruitkraampje bij de brug doen goede zaken
onder het toeziend oog van de
ambtenaar op het balkon van
een lokale dienst, die absoluut
niet gefotografeerd wenst te
worden.
Voorbij het dorp onderbreken
eenvoudige houten huizen hier
en daar het uitbundige tropische
groen. Sommige voorzien van
verschoten vlaggen op lange

Een typisch tafereeltje onderweg.

bamboestokken, die aangeven
dat de bewoners het hindoeïsme
aanhangen. Daarnaast vallen de
talrijke paarse en gele verkiezingsvlaggen op. Meer naar het
oosten krijgen vooral de gele
vlaggen van de Bevrijdings- en
Ontwikkelings Partij (Abop) de
overhand. We naderen de thuisbasis van partijleider en voormalig guerrillaleider Ronnie Brunswijk, nu lid van de Nationale
Assemblée en zelfverklaard kandidaat voor het hoogste ambt
van het land bij de volgende verkiezingen in mei 2015.
In zijn voorgenomen gooi
naar het presidentschap gaat
Brunswijk de concurrentie aan
met de huidige president, zijn
voormalige aartsrivaal, die een
tweede ambtstermijn ambieert
in het jaar waarin hij zijn 70e
verjaardag viert. Of het zover
komt is de vraag. Niet iedereen
is blij met Desi Bouterse als president.
Ook Brunswijk is omstreden.
De voormalige rebellenleider is
eigenaar, voorzitter, oud-trainer
en voormalig speler van de voet-

Suralco wint nog steeds bauxiet in Moengo. De verwerking tot aluminium
gebeurt nu in Trinidad.

balclub Moengo Tapoe, die
speelt in het lokale, door Brunswijk gebouwde en naar zichzelf
genoemde stadion.
De huidige parlementariër is
een van de Aukaner Marrons, afstammelingen van slaven die in
de koloniale tijd aan hun Nederlandse meesters zijn ontsnapt
en zich vestigden in het binnenland. Hij is tevens grootgrondbezitter en directeur van een lucratief goudwinningsbedrijf dat
hem in staat stelt met bankbiljetten te strooien bij verkiezingscampagnes, als symbool van
zijn voornemen om van iedere
Surinamer een rijke Surinamer
te maken. Dat geeft hij in ieder
geval te kennen. Zijn Abop, die
steun krijgt van de Aukaners en
andere Marron-gemeenschappen is momenteel een essentieel
onderdeel van de regeringscoalitie. De invloed van zijn partij is
een aanzienlijke verworvenheid
voor de Marrons van Suriname.
Velen leven in geïsoleerde
binnenlandse dorpen waar de
overheid het van oudsher niet zo
nauw nam met de basisvoorzie-

De broekspijpen moeten omhoog voor het instappen.

ningen. Nu zijn de ministeries
van Sociale Zaken, Regionale
Ontwikkeling en Vervoer in
handen van de leden van Brunswijks partij.
Brunswijk en Bouterse delen
een discutabel verleden. De
Marron-leider begon zijn carrière drie decennia geleden als bodyguard van dictator Bouterse.
Hij brak met zijn voormalige
baas en vormde het Jungle
Commando, een guerrillagroep
die een bloedige binnenlandse
oorlog vocht tegen het militaire
regime. In 1986 slachtte het
leger op zoek naar de leider bijna 40 mensen af in Moiwana
in Brunswijks geboortestreek.
Daarop vluchtten veel Marrons
over de grensrivier naar het naburige Frans-Guyana.
Bij kilometerpaal 127 is een
imposant herinneringsmonument opgericht voor deze slachtoffers. De daders ontsprongen
steeds de dans. Pas in 2005
werd door het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van
de Mens (CIDH) door middel
van schadevergoedingen recht

Dagelijkse snelheidscontrole op de nieuwe weg door modeldorpje
Tamanredjo.

gedaan aan de 130 nabestaanden
van de massamoord. Het opgelegde onderzoek heeft echter
nog steeds niet plaatsgevonden.
Sinds 2006 wordt er aan de
wederopbouw van Moiwana
gewerkt. Als we tien kilometer
verderop Albina binnenrijden
zijn we nog steeds diep onder
de indruk van de 38 zuilen die
het aantal slachtoffers van de
slachting onder de bevolking
symboliseren; stille getuigen
van de tragiek die zich hier heeft
afgespeeld. Iedere zuil is anders
en kenmerkt een kind of de
volwassene met zijn of haar
eigenschappen. Het monument, naar een ontwerp van
Marcel Pinas, beslaat een oppervlakte van 1.600 vierkante meter. Het versterkt het gevoel dat
deze donkere bladzijde uit de geschiedenis niet mag worden vergeten en zich nooit mag herhalen.
Vermeldenswaardig op de
route naar Albina is ook de
nederzetting Moengo, ter hoogte van kilometerpaal 98, een
voormalig Marrondorpje, dat

uitgroeide tot een stadje door de
aanwezigheid van bauxiet. De
geschiedenis is nog zichtbaar in
het oude, ruim opgezette stafdorp met het mooi gerestaureerde Casa Blanca, de voormalige
directeurswoning. De lokale
kunstenaar Marcel Pinas zette
hier een permanent openbaar
kunstpark op met werken van
nationale en internationale kunstenaars.
Albina werd gesticht in 1846.
Het dorpje maakte een
stormachtige ontwikkeling door
toen er in de tweede helft van de
19e eeuw goud werd gevonden
in de bovenstroom van de Marowijne. Nu is het levendige
plaatsje vooral van betekenis
voor de handel en het toerisme.
Hier nemen we afscheid van onze chauffeur en stropen de
broekspijpen op om plaats te
kunnen nemen in de korjaal die
ons in twee uur naar het indianendorpje Christiaan Kondre
zal brengen op zoek naar de eieren leggende reuzenschildpadden. Daarover een volgende keer
meer.

De aanlandingsplaats in Albina met op de achtergrond de oever van FransGuyana.

18

Antilliaans Dagblad Woensdag 24 september 2014

Curaçao
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Bedrijvenplatform
Milieu Curaçao (BPM) organiseerde gisteravond een gratis
avondje naar de film in theater
Luna Blou.
BPM organiseert ieder jaar
een gratis filmavond zodat men
kennis kan maken met films die
een hoge toegevoegde waarde
hebben voor de bewustwording
over vroegere, huidige en toekomstige problemen waarmee
men geconfronteerd kan worden.

Gratis naar de film met BPM
BPM liet dit keer de film ‘Surviving Progress’ zien; een Canadese documentaire over de
ondergang van de maatschappij.
Met de compilatie van interviews en kleine filmpjes van
over de hele wereld, belicht
deze film de invloed van de huidige civilisatie, hoe de oneerlijke
verdeling van geld en goederen
effect heeft op de wereldpopula-

tie en natuurlijke bronnen; en
het belangrijkste: waarom de
huidige modellen van ‘economie’ totaal de plank misslaan en
geen connectie hebben met de
realiteit van onze samenleving
en onze planeet.
,,De overmatige consumptie
en het aangeleerde gedrag van
steeds meer willen hebben, zijn
een enkele reis naar de onder-

gang van onze civilisatie zoals
we die nu kennen. De planeet
heeft gelimiteerde bronnen en
die worden niet meegerekend
in de economie, die daar helemaal geen rekening mee
houdt”, aldus BPM in een persbericht.
En: ,,De film maakt duidelijk
hoe de huidige luchtbel, die ‘progress’ genoemd wordt, zal knap-

pen, maar geeft ook aan wat
we met z’n allen moeten doen
om dit catastrofale einde te
voorkomen. Een zeer leerzame
film dus die de kijkers een
spiegel voorhoudt maar ook
hoop geeft omdat het probleem
nu duidelijker te herkennen
is.”
Na afloop konden de leden
van een panel hun visie over de
film en de huidige situatie op
Curaçao en de wereld geven en
werden vragen van het publiek
beantwoord.

Amak wil
bescherming
artiesten
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Als het aan Amak, de vereniging voor
muzikanten, ligt dan kunnen er geen internationale
artiesten optreden in de periode van december tot en
met februari waarin de kerstdagen en de carnavalsperiode liggen. Dit ter bescherming van de lokale artiesten op
het eiland.
,,Lokale muziekgroepen hebben het heel moeilijk. De moeilijke economische situatie op het
eiland zorgt ervoor dat het bezoek van feesten enorm is gedaald. Promotors zijn schaars
geworden en wie groepen vertegenwoordigt moet vaak zelf
geld bijleggen om te overleven.
Al jaren hebben Amak en de verschillende overheden regels gesteld om lokale musici te beschermen in de feestperiode
door geen internationale artiesten toe te laten. En nadat onze artiesten jarenlang verkeerd
zijn behandeld op Aruba, is door
tussenkomst van toenmalig minister Wilsoe een overeenkomst
voor artiestenuitwisseling bereikt”, zo laat Amak weten.
De overeenkomst houdt volgens de vereniging in dat er in
de maand december en in de pe-

riode van het carnaval geen
internationale optredens worden toegelaten op het eiland,
maar wel artiesten uit Aruba en
de rest van Caribisch Nederland.
,,We hebben opgemerkt dat een
promotor een aanvraag heeft uitstaan voor internationale artiesten in december. Dit is niet
mogelijk op basis van de jarenlange overeenkomst die er is.
Als in december en tijdens carnaval meer mogelijkheden zijn
voor optredens door artiesten
moet dit eerlijk gebeuren door
ook lokale artiesten de kans te
geven om het financiële verlies
van de voorgaande periode weg
te werken.”
Het bestuur van Amak heeft
ondertussen dit advies in een
brief aan de huidige minister
van Justitie gestuurd en hoopt
op bijval.

Zoo-hunt bij Parke Tropikal
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In het streven om
meer fondsen te werven voor
dierentuin Parke Tropikal om zo
verschillende projecten uit te
kunnen voeren, heeft een commissie van 27 september tot 5
oktober een Dierenweek georganiseerd. Eén van de activiteiten
die gedurende deze week zal
worden gehouden, is de zogenaamde ‘zoo-hunt’.
Per auto kunnen vier deelnemers meedoen tegen betaling
van 100 gulden. Met deze zoohunt kunnen leuke prijzen gewonnen worden; naast de cash-

prijzen van 2.000 gulden, 1.000
gulden en 500 gulden zijn ook
andere prijzen te winnen.
Bovendien worden uit de
deelnemers twee vertegenwoordigers gekozen om mee te doen
aan de tv-spelshow ‘Bai’e’.
Deelname is simpel: Ga tussen maandag en vrijdag tussen
10.00 uur en 17.00 uur even
langs bij Parke Tropikal en
schrijf je in. De zoo-hunt is
een activiteit voor de hele familie. Neem voor meer informatie
contact op met de organisatie
via 7360188 of kijk op de Facebookpagina van Parke Tropikal.

CVV Willemstad is aangesloten bij de Federashon di Futbol Kòrsou (FFK) en komt momenteel uit in de
tweede divisie.

CVV Willemstad bestaat 75 jaar
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - 75 Jaar geleden
werd de Curaçaose Voetbal Vereniging (CVV) Willemstad opgericht. Gedurende 2014 zijn er diverse evenementen georganiseerd. Zo vond afgelopen vrijdag
een receptie plaats.
De geschiedenis van de voetbalclub begon in 1939. Een aantal KLM’ers was ontstemd over
het feit dat zij geen lid konden
worden van de SOV Asiento,
de sportvereniging van de Shellraffinaderij, omdat zij geen
werknemers van het bedrijf waren. Om toch in hun behoefte
aan sport te kunnen voorzien,
werd tijdens een avond in het
Berliner Hof besloten om zelf
een voetbalvereniging op te richten.
Op 28 april 1939 werd CVV
Willemstad werkelijkheid en
werd een terrein in de buurt van
Heintje Kool in gebruik genomen. De vereniging sloot zich
aan bij de Curaçaose Voetbal
Bond (CBV) en kwam uit in de
tweede divisie. Aan het eind van
de Tweede Wereldoorlog vertrokken veel Nederlanders die
destijds bij CVV Willemstad
voetbalden, naar Nederland
terug om te helpen met de wederopbouw van het land. Dit

zorgde aanvankelijk voor een
leegstroom bij de voetbalclub.
Maar dat was slechts van korte
duur. Eind jaren 40 waren er namelijk al 100 leden.
Op de website van de voetbalclub staat de geschiedenis beschreven die ter gelegenheid van
het zestigjarig bestaan werd uitgeplozen en opgetekend in een
jubileumboek. Hieruit blijkt dat
de voetbalclub eind jaren 40
door de hevige stankoverlast van
de Isla bij Heintje Kool moest
vertrekken en zich vestigde op
het terrein aan de Bramendi-

weg, waar het nu nog steeds zit.
In 1951 werd het clubhuis gebouwd en tien jaar later werden
er toiletten in aangebracht. Dit is
overigens niet het huidige clubhuis, dat werd eind jaren 60 gebouwd.
Het duurde nog tot de jaren
90 voordat er een lichtinstallatie
langs het veld kwam. In die periode werd tevens het miniveld in
gebruik genomen. Sinds begin
deze eeuw heeft de club de
grootste jeugdafdeling van alle
voetbalverenigingen op Curaçao.
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‘Ministerraad
meet met
twee maten’

MFK wil documenten overheidsbedrijven
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De MFK-fractie in
de Staten wil van de ministerpresident en de rest van de ministers zo snel mogelijk alle jaarverslagen 2013 en begrotingen
2015 van alle overheidsbedrijven
en -stichtingen ontvangen, evenals van alle instanties die een
subsidie of bijdrage ontvangen

Van een onzer verslaggevers

principes van goed bestuur. ,,Ik
zie een gebrek aan communicatie en unie op het gebied van beleid in de Ministerraad en daar
heeft onze fractie vragen over”,
zegt Konket.
Hij wil tevens van premier
Ivar Asjes (PS) weten of er inderdaad is afgeweken van de regels,
en van welke regels, bij het aanschaffen van politiewapens en voertuigen, de constructie van
het hospitaal en subsidieverlening aan FDRS en wat daar de
reden voor was. Daarnaast verwacht hij ook een legitimering
van de beslissing hieromtrent en
wil hij weten of het voorstel van
de VVRP-minister om via aanbestedingen de constructie van rotondes en het opknappen van
wegen te laten plaatsvinden, tegen de principes van goed bestuur in gaan, en welke regels
dat zijn. Tot slot wil Konket weten hoe de premier denkt het gebrek aan unie binnen de Raad
van Ministers op te lossen.

Kolegio Erasmo, de enige humanistische school in het Papiaments, vierde op 15 september het 27-jarig
bestaan op ingetogen wijze. Bij het starten van de week werd de Curaçaose vlag gehesen en het volledige volkslied gezongen. Daarna werden de drijvende krachten achter het opzetten van de school door
directeur Eugene Jansen in het zonnetje gezet en er werd gezongen en taart gegeten met de leerlingen
FOTO KOLEGIO ERASMO
en docenten. Op de foto een impressie van de viering.

Groeivooruitzichten Azië enigzins bijgesteld
Vervolg van pagina 9

pensioenfonds

Ook in Azië zijn de groeivooruitzichten enigszins bijgesteld
en lijken de risico’s die in de eerste maanden van dit jaar opspeelden, naar de achtergrond
te zijn verdrongen. Dit geldt met
name voor China, waar de overheid de dreiging van een kredietcrisis, veroorzaakt door jarenlange overinvesteringen, tot nu toe
effectief heeft afgewend.
De ontwikkelingen van inflatie (prijsstijgingen) blijven voor
vele landen en regio’s een bepaHierna volgt de terugblik op
het tweede kwartaal van 2014:
Over de ontwikkelingen in het
buitenland meldt het APC dat
‘de financiële markten een
positief verloop toonden’ in
het tweede kwartaal. De zoektocht naar rendement was
wederom het dominante thema op de financiële markten
gedurende de maanden april
tot en met juni 2014. De
meeste aandelenbeurzen
lieten gunstige resultaten van
enkele procenten zien gedurende het kwartaal.

lende factor voor monetair beleid en beïnvloeden daarbij het
monetaire beleid van de centrale
banken en hierdoor indirect
ook de ontwikkelingen op de financiële markten. Waar de Europese Centrale Bank (ECB) tegen deflatie (prijsdalingen) moet
strijden, heeft de Amerikaanse
Fed moeite om de inflatie tegen
te houden, hetgeen kan leiden
tot een verhoging van de basisrente. Er is nagenoeg niet voldoende reden om dit jaar alsnog een renteverhoging te verwachten, daar de Fed onvermin-

derd doorgaat met de afbouw
van het stimuleringsbeleid QE3-programma, dat in feite ook
neerkomt op monetaire verkrapping.
Naar verwachting zal de
wereldeconomie dit jaar iets
minder groeien dan eerder werd
gedacht, vanwege de tragere
groei in het eerste kwartaal van
grote landen als de VS, Brazilië,
China, India en Rusland. In veel
ontwikkelde markten en opkomende markten is de voortzetting van structurele hervormingen imperatief om de producti-

Tweede kwartaal
In de VS waren fusies en
overnames van bedrijven de
grootste drijfveren, een duidelijk bewijs dat de Amerikaanse
economie herstellende is.
Energievoorraden stegen als
reactie op het risico voor een
mogelijk olie- en gastekort te
midden van aanhoudende
onrust in Irak en de Oekraïne.
De aandelen van de eurozone
vertoonden een positief rendement door de langzaam verbe-

kunnen overleggen over de begroting voor 2015. We vinden
het spijtig dat de overheid deze
documenten niet eerder naar de
Staten heeft gestuurd”, aldus
Schotte.
Hij geeft in de brief aan de documenten voor de start van de
begrotingsbehandelingen te willen ontvangen.

Kolegio Erasmo bestaat 27 jaar

Willemstad - Volgens Armin Konket, parlementariër
voor de PAR, meet de Ministerraad met twee maten als
het gaat om het uitbesteden van opdrachten.
Daarnaast vindt hij het een
kwalijke zaak dat onafhankelijk
Statenlid Glenn Sulvaran en
PNP-Statenlid Humphrey Davelaar elkaar de huid vol schelden
over deze zaak in de pers ten
aanzien van respectievelijk het
ministerie van Financiën en het
ministerie van Verkeer, Vervoer
en
Ruimtelijke
Planning
(VVRP). ,,Terwijl ze allebei in de
coalitie zitten en drommels goed
weten wat er zich afspeelt in de
keuken van de overheid. Davelaar geeft aan dat de Ministerraad is afgeweken van de regels
bij de aanschaf van wapens en
voertuigen voor de politie, de
aanbesteding van de bouw van
het nieuwe hospitaal en de subsidieverlening aan FDRS en is
teleurgesteld dat niet dezelfde
stappen zijn genomen voor
infrastructuurprojecten”, aldus
Konket.
De parlementariër
vindt dat de overheid consequent moet zijn bij besluitvorming en moet voldoen aan de

van de overheid. In de brief die
fractieleider Gerrit Schotte op 22
september stuurde aan premier
Ivar Asjes (PS) en de Ministerraad baseert hij zich op artikel 55
uit de Staatsregeling.
,,Het is natuurlijk onnodig
om te zeggen dat we deze documenten moeten inzien voordat
we op verantwoordelijke wijze

terde economische groei dankzij de teruglopende uitdagingen in de eurozone. De aangekondigde verdere stimuleringsmaatregelen van de ECB
dienen om de economische
groei in de eurozone te herleven en om inflatie te creëren.
Ook de opkomende markten
presteerden voor de verandering goed, mede vanwege het
feit dat politieke onzekerheden in sommige landen zijn

viteit te versterken om zodoende
groei te bevorderen. Verdere
verruiming van het monetair beleid is noodzakelijk voor Europa
en Japan ter bevordering van
een duurzaam economisch herstel.
,,De kans op neerwaartse risico’s blijft voortbestaan. Onder
andere verhoogde geopolitieke
risico’s kunnen leiden tot fors
hogere olieprijzen en in de eurozone kunnen adverse schokken leiden tot deflatie en prijsdalingen”, aldus pensioenfonds
APC.
verdwenen. Zoals maandag
gemeld in het Antilliaans Dagblad boekte APC een rendement van 4,3 procent op haar
buitenlandse beleggingsportefeuille in het tweede kwartaal.
Over dezelfde periode boekte
de Amerikaanse S&P 500 een
waardestijging van 5,2 procent
en de MSCI EMU, graadmeter
van de aandelenmarkten in de
eurozone, boekte een
waardestijging van 3,4 procent. De MSCI Emerging
Markets steeg met 6,7 procent.

Middelhof:
Water is
een recht

Van een onzer verslaggevers
Willemstad
Christopher
Middelhof, politiek leider van de
nieuw opgerichte buitenparlementaire partij Kla, is van mening dat iedere burger recht
heeft op water en dat water geen
luxe mag zijn, maar een recht is.
,,De situatie van gezinnen die
geen water hebben kan niet zo
blijven. Er moet wat aan gedaan
worden”, aldus Middelhof in
een persbericht waarin hij verschillende internationale verdragen als de UN Covenant on Civil
and Political Rights en het Internationaal Verdrag voor de Rechten van de Mens aanhaalt. ,,De
beschikking over water is al geruime tijd internationaal een
discussiepunt. De overheid is
verantwoordelijk voor de toepassing van deze internationale verdragen op Curaçao. Water moet
een mensenrecht worden en de
overheid moet ophouden met
geld steken in projecten die zand
in mensen hun ogen gooien en
daadwerkelijk gaan werken aan
het welzijn van de bevolking.”
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Impuls OLB voor
landbouw Bonaire
Eigen voedselproductie gestimuleerd
Van onze correspondent

Kralendijk - In de Beleidsvisie Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) kiest het
Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) voor het stimuleren van de eigen voedselproductie.
Het gezuiverde water van de rioolwaterzuivering dat binnenkort beschikbaar komt,
biedt nieuwe kansen voor de landbouw. Het onder strenge veiligheidsvoorschriften
gezuiverde water kan worden gebruikt bij de irrigatie van veevoer en groenten.
39 Procent van alle groenten,
fruit en veevoer op Bonaire
wordt geïmporteerd. Door het
recente exportverbod van Venezuela heeft iedereen op Bonaire
gemerkt hoe kwetsbaar dit ons
maakt. Onder de burgers is er
meer aandacht voor het verbouwen van eigen voedsel, merkt
Afdeling LVV op. ,,Men bouwt
greenhouses voor eigen groenten en men plant fruitbomen op
het erf.”
Deze maand starten twee
landbouwprogramma’s:
het
SEI-project Landbouw en het
programma Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling.
De Directie Ruimte en Ontwikkeling organiseerde afgelopen maandag de officiële startbijeenkomst op het LVV-terrein.
Binnen het SEI-project Landbouw van Directie Ruimte en
Ontwikkeling zijn de basisvoorzieningen voor verbouw van
veevoer op het LVV-terrein mo-

gelijk gemaakt. Een tractor en
landbouwmachines zijn aangeschaft en de infrastructuur is
aangelegd met een watertank,
pomphuis en irrigatienetwerk.
Om de machines te beschermen is een nieuwe schuur gebouwd. Binnenkort wordt gestart met het inzaaien van sucro
sorghum, uitstekend veevoer
voor geiten en schapen. Het
Programma Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling is ontwikkeld door Directie Ruimte en Ontwikkeling,
het wordt mogelijk gemaakt
door ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken, Directie Samenleving en
Zorg, Stichting Reclassering CN
en JICN. Het programma bestaat uit twee onderdelen: het
centrum voor duurzame landbouw en het platteland-ontwikkelingsprogramma voor de gebieden van Rincon en Playa
Oost.
Het centrum voor duurzame

Aanhouding na huiszoeking
Van onze correspondent
Kralendijk - Gisterochtend
werd omstreeks 7.00 uur een
huiszoeking verricht in een woning aan de Kaya Kitara.

Er is een man met initialen
C.J.St.J. aangehouden op verdenking van het verkopen van
goederen die afkomstig waren
van een diefstal.

Advertentie

Bonairecomfortrentals
voor exclusieve woningen te huur en
te huur gevraagd.
www.BonaireComfortRentals.com
Advertentie

Mededeling kantoor
Water- en Energiebedrijf Bonaire
In verband met een plenaire bijeenkomst voor het personeel van Water- en
Energiebedrijf Bonaire (WEB) zijn het hoofdkantoor in Playa en de technische
afdeling gesloten op:

Donderdag 25 september 2014 om 14:00 uur ‘s middags
De kassa is non-stop geopend van 08:00 - 14:00 uur en de informatiebalie is nonstop geopend van 07:30 - 14:00 uur. De storingsdienst is 24/7 bereikbaar op 9215.
Water- en Energiebedrijf Bonaire biedt haar excuses aan voor het ongemak.
Water- en Energiebedrijf Bonaire
De Directie

landbouw komt op het LVV-terrein. Het wordt het middelpunt
van bedrijvigheid, voorlichting
en educatie in de land- en tuinbouw.
Kunukero’s kunnen hier een
perceel huren om voedsel te
produceren voor de lokale
markt. Het centrum biedt de
mogelijkheid voor het ‘job program’ en de ‘integrale wijkaanpak’ van Directie Samenleving
en Zorg, om aan te sluiten op

Het gezuiverde water kan worden gebruikt bij de irrigatie van veevoer en groenten.
FOTO BV
de nieuwe ontwikkelingen in
de land- en tuinbouwsector en
de kansen die daarbij ontstaan
voor scholing en werkgelegenheid.
Om de doelen te realiseren
zal een onafhankelijke beheerstichting worden opgericht. Het
platteland bestaat uit kunukugebieden en plantages en beslaat
25 procent van de oppervlakte
van Bonaire. Door 40 projecten
binnen het plattelandontwikkelingsprogramma krijgen de gebieden een economische imAdvertentie

puls. Het wordt aantrekkelijker
voor kunukero’s om te investeren en voor toeristen om er te
recreëren. Auto-, fiets- en wandelroutes langs de mooiste plekken worden duidelijk aangegeven met bewegwijzering en
er komen plattegronden met
toeristische informatie. De landbouw wordt gestimuleerd door
scholing voor jongeren en workshops voor kunukero’s. Er komt
een praktisch handboek over het
telen van groenten en fruit op
Bonaire.
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Aruba
Van onze correspondent
Oranjestad - De Aruba Flight Simulator Club organiseert zaterdag een informatieve bijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd zijn in de luchtvaart.
De bestuursleden van de club
vertellen over hun activiteiten en

Informatieavond Flight Simulator Club
de mogelijkheden die bestaan
om bezig te zijn met luchtvaart,
zonder daarvoor in een vliegtuig
te hoeven stappen. Uitgeweid
wordt bijvoorbeeld over online

vliegen via de International Virtual Aviation Organization. Geïnteresseerden kunnen ter plaatse lid worden van de club.
De bijeenkomst is van 19.00

tot 21.00 uur in buurthuis Tanki
Leendert. De club vraagt een
kleine vergoeding voor het bijwonen van de informatieavond,
ter dekking van de onkosten.

Kaarten zijn niet aan de deur te
koop, maar uitsluitend in de
voorverkoop bij reisbureau Aldo
Travel. Aanvullende informatie
is te krijgen bij Hyro Oduber, via
hyrooduber@yahoo.com en op
de website van de club.
i www.arubafsclub.com

Mike Eman
spreekt bij
VN-congres
Van onze correspondent

Oranjestad - Minister-president Mike Eman spreekt
morgen bij de Verenigde Naties (VN), tijdens een van de
randbijeenkomsten rondom de eendaagse klimaattop
van gisteren. Het is zijn taak om uit te leggen hoe Aruba
de ambitieuze doelstellingen voor een emissievrije energievoorziening voor Aruba in 2020, gaat waarmaken.
De aandacht van de wereld
ging natuurlijk uit naar de top
in New York, waar meer dan
120 regeringsleiders tegen elkaar opschepten over wat ze allemaal doen om de broeikasgassen in de atmosfeer te verminderen. Harde afspraken
werden niet gemaakt, dat hoeft
pas later dit jaar op de klimaattop in Peru.
De Nederlandse premier
Mark Rutte was ook in New
York. Hij had een gezellig
onderonsje met Eman en zo op
het oog leken de onderlinge ver-

houdingen niet geleden te hebben onder de beslissing van Rutte om zich te bemoeien met de
Arubaanse overheidsfinanciën.
De premiers lieten zich briefen
door Karel van Oosterom, de
vaste vertegenwoordiger voor
het Koninkrijk bij de Verenigde
Naties.
Eman komt donderdag aan
het woord tijdens een bijeenkomst die de titel ‘Moving to
lmplementation: Findings from
the UNDG Dialogues on Post2015 Implementation’ heeft
meegekregen. De bedoeling

Willem de Zwijgerplein klaar

Het plein voor het Gerechtsgebouw, het Willem de Zwijgerplein is
klaar. Met de onthulling van het standbeeld van Vrouwe Justitia
werd het plein maandag officieel opgeleverd. Minister van
Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie, Benny
Sevinger, beschouwt het plein als een prachtvoorbeeld van de verbetering van ‘product Aruba’, maar zeker ook als een ideale plaats
voor families om af en toe eens naar toe te gaan. ,,Je kunt er fijn
onder de bomen zitten, maar er is ook ruimte om wat rond te lopen
of met de kinderen te spelen.” Het plein is groter gemaakt, door de
oude parkeerplaats erbij te trekken. Daardoor is een grote openbare
ruimte ontstaan, die met gekleurde betonplaten en veel groen is
ingericht.
FOTO DIENST VOORLICHTING ARUBA

Er kan kennelijk weer gelachen worden in het Koninkrijk. De premiers Rutte en Eman luisteren met
gepaste aandacht naar secretaris-generaal Ban Ki-moon, maar hebben tussendoor wel tijd voor een
fotomomentje. De premiers voerden een gesprek met president Santos van Colombia. Eman werd
gebriefd door Van Oosterom over het programma.
van die bijeenkomst is dat de
leden van de nationale delegaties en andere stakeholders,
geïnformeerd worden over de
prioriteiten van de verschillende
regeringen en hoe die kunnen
worden geïmplementeerd in

de strategische plannen voor
2015 en daarna. Het is aan de
sprekers om een duidelijk beeld
te geven van hoe belangrijke aspecten als accountability, monitoring, participatie, lokalisatie
en partnerschappen ingepast

worden in hun plannen. Gisteren woonde premier Eman als
lid van de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden de
algemene vergadering van de
VN bij en zat uiteraard naast
Rutte.

Kleuren Arubaanse vlag opnieuw geregeld
Van onze correspondent
Oranjestad - De Staten van Aruba hebben de wijziging van de
Vlagverordening goedgekeurd.
Daarmee staat vast welke kleuren de vlag nu precies heeft en
kan daar ook effectief op gecontroleerd worden.
In 1977 werd door het toenmalige Eilandgebied Aruba de
Vlagverordening Aruba (AB
1977 no. 7) afgekondigd, waarbij de voorschriften met betrekking tot de vorm en kleuren
van de Arubaanse vlag voor het
eerst wettelijk werden vastgesteld. In 1991 werd deze regeling vervangen door de Landsverordening vlag, wapen en
volkslied (AB 1991 no. 101),
die overigens vrijwel dezelfde
voorschriften bevat als de oor-

spronkelijke
Eilandsverordening.
Ondanks deze voorschriften
worden in toenemende mate
Arubaanse vlaggen gemaakt die
de onjuiste kleuren bevatten. Dit
geldt vooral voor de gebruikte
kleur blauw. Sinds 1977 behoort
deze kleur het zogenaamde
‘larkspur’ te zijn, zoals bedoeld
in de ‘British Colour Council
Dictionary of Colour Standards’
onder nummer 196. Deze kleur
staat ook bekend als de ‘UN
blue’. Ondertussen bestaat de
British Colour Council Dictionary of Colour Standards niet
meer. Om toch weer een wettelijke benaming te kunnen geven
aan de kleur blauw in de vlag,
werd een verzoek gedaan aan
het Flag Research Center van de

Verenigde Staten van Amerika
om na te gaan volgens welk andere kleurcoderingssysteem de
officiële kleuren van de Arubaanse vlag gecategoriseerd konden worden. Volgens de bevindingen van dit instituut komen
deze kleuren het beste overeen
met de kleuren aangeduid als
PMS1 279 blauw, PMS 032
rood, PMS 109 geel, en absoluut
wit volgens het kleurcoderingssysteem van het bedrijf Pantone.
Dit is een bedrijf dat zich sinds
1963 in het publiceren van
kleurcoderingen specialiseert.
Hun coderingen worden internationaal veelvuldig gebruikt bij
ontwerp- en productieprocessen
en zijn gebaseerd op eenduidige
afspraken tussen de bij die processen betrokken partijen.

Infoavond over studiebeurzen voor sporters
Van onze correspondent
Oranjestad - Jongeren die interesse hebben in een sportcarrière in combinatie met een opleiding, kunnen in aanmerking komen voor een studiebeurs om

aan een Amerikaanse universiteit te gaan studeren.Vrijdagavond wordt een informatieavond gehouden over de mogelijkheden. Dit jaar wordt vooral
gekeken naar de sport honkbal.

Wie naar de informatieavond wil
komen, moet zich opgeven bij
Urataca Center. Geïnteresseerden voor de honkbaltry-outs
kunnen zich opgeven bij Ian
Harms, telefoon 7320200.
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Regio/Sint Maarten
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Leden van het parlement hebben hun zorgen geuit over het tekenen van een
contract over het delen van financiële informatie tussen de
Sint Maarten Telephone Group
van de bedrijven TelEm en het

Zorgen om contract TelEm en Digicel
regionale telecombedrijf Digicel.
De Democratic Party (DP),
National Alliance (NA) en onafhankelijke leden van het parle-

ment Frans Richardson en Patrick Illidge uitten deze bezorgdheid afgelopen vrijdag tijdens
een vergadering van de centrale
commissie van het parlement.

Het parlement had eerder deze
maand een motie gepresenteerd
om dergelijke situaties te voorkomen.
De overeenkomst zou een

voorloper van mogelijke fusiebesprekingen tussen de twee bedrijven zijn.
Het is onduidelijk wat er zal
gebeuren met de gesprekken die
TelEm in gang had gezet met
United
Telecommunication
Services (UTS).

‘Natuur verwordt
tot handelswaar’
Van onze redactie

Mexico-Stad - Compensatie voor verlies van biodiversiteit, waar Latijns-Amerikaanse
landen sinds kort mee experimenteren, kan ertoe leiden dat de natuur ‘handelswaar’
wordt.
De verwoesting van het ecosysteem door de mijnbouw in de
regio wordt er niet mee gestopt,
zeggen sociale organisaties. Dit
meldt IPS.
,,Geen enkel marktmechanisme kan het onderliggende
probleem oplossen”, zegt Margarita Flórez, directeur van de
Asociación Ambiente Sociedad
(AAS), een Colombiaanse nietgouvernementele
organisatie
(ngo). ,,Het grootste probleem
ligt bij de schade die al is veroorzaakt. Wie garandeert dat het
om echt herstel gaat, en niet alleen om sanering? ”
Sinds augustus 2012 heeft
Colombia een ‘handleiding voor
de toekenning van compensatie
voor biodiversiteitsverlies’, maar
die is in de praktijk nog niet toegepast.
De handleiding maakt het
voor bedrijven mogelijk om precies na te gaan waar, hoe en hoeveel gecompenseerd dient te
worden voor ecologische schade
als gevolg van hun activiteiten.
Zo moet gecompenseerd worden in gebieden die ‘ecologisch
vergelijkbaar’ zijn met de plaats
waar de schade is aangericht.
Ook kunnen gebieden aangewezen worden die door de overheid
zijn aangewezen als prioriteitsVan onze redactie
Quito - Ecuador en de Galapagoseilanden zijn in een dispuut
verwikkeld over de laatste rustplaats van Lonesome George.
De reuzenschildpad overleed in
2012. Zo schrijft Het Laatste
Nieuws.
Lonesome George was de
allerlaatste van de Galapagosreuzenschildpaddensoort Chelonoidis abingdoni. Omdat het dier
letterlijk uniek was, wil de Ecuadoraanse overheid George tentoonstellen in de hoofdstad Quito.
Burgemeester Leopoldo Bucheli
van de Galapagoseilanden, die
deel uitmaken van Ecuador,
vindt echter dat Lonesome George als symbool van de eilanden
moet terugkeren naar ‘huis’.

gebied. De handleiding is niet alleen bedoeld voor mijnbouwbedrijven, maar kan ook van toepassing zijn op de aanleg van
havens, infrastructuur en nieuwe internationale vliegvelden.
Biodiversiteitscompensatie is
een van de zes Innovatieve Financiële Mechanismen van de
Conventie over Biologische Diversiteit (CBD), die in 1993 van
kracht werd en geratificeerd is
door 193 landen.
Het verdrag wordt alom gezien als het belangrijkste document over duurzame ontwikkeling. Momenteel heeft slechts
een vijfde van de landen die het
verdrag ondertekend hebben,
mechanismen voor biodiversiteitscompensatie. Er lopen ongeveer 45 programma’s, met een
investering tussen 2,4 en 4 miljard dollar. In Latijns-Amerika
hebben Argentinië, Brazilië,
Chili, Colombia, Mexico, Peru
en Venezuela een vorm van dit
systeem geïntroduceerd. Ecuador bestudeert de mogelijkheden nog.
Pedro Álvarez van de Nationale Commissie voor Kennis en
Gebruik van Biodiversiteit (Conabio), acht het haalbaar om natuurbeheermechanismen
te
combineren met economische

productie. ,,Als mensen leren
dat biodiversiteit waarde heeft,
ontstaan er kansen op het gebied
van natuurbeheer. Maar dan
moet er wel voor een langere tijd
financiering worden gegarandeerd. Ook moeten we ons richten op gebieden met de grootste
biodiversiteit en voorkomen dat
mensen gaan denken ‘als ze me
betalen, zorg ik er goed voor’.”
,,In Colombia bestaan weinig
prikkels om natuurbeheer te verbeteren”, zegt Flórez van de
AAS. ,,De handleiding staat vol
verklaringen, maar maakt niet
precies duidelijk hoe hij toegepast moet worden. We hebben
meer details nodig. Wanneer,
onder welke omstandigheden
en wat er gebeurt als hij niet
wordt toegepast.”
,,Compensatie is gunstig voor
bedrijven die schade aanrichten.
Ze kunnen zichzelf zo presenteren als een bedrijf dat investeert
in milieubescherming en zo
hun producten en diensten
groenwassen.”
De campagne stelt dat biodiversiteitscompensatie de plaatselijke bevolking niet ontziet. Zij
moeten nog steeds wijken voor
de commerciële activiteiten van
bijvoorbeeld mijnbouwbedrijven.

Amnesty International schreef in een persverklaring dat Delgado in
juni 2013 met zijn auto in het publiek reed, dat daar protesteerde
tegen de komst van het aquaduct.

Amnesty bezorgd om
arrestatie activist
Van onze redactie
Mexico-Stad - Amnesty International (AI) maakt zich zorgen
om de arrestatie van een inheemse Mexicaanse activist voor
het stelen van auto’s en kidnapping. Zo schrijft La Chispa.
,,Regelmatig hebben Mexicaanse inheemse activisten zoals Mario Luna te maken met
valse aanklachten om zo hen af
te brengen van hun legitieme
mensenrechtelijke eisen”, aldus
de uitvoerend directeur van AI
Mexico, Perseo Quiroz. Luna,
een tolk en woordvoerder voor
de Yaqui-gemeenschap van het
in het noorden gelegen Vicam,
leidt protesten en rechtszaken
om een aquaduct tegen te houden. Elf dagen geleden werd hij
gearresteerd door de staatspolitie wegens een arrestatiebevel
uit 2013 voor het stelen van een
auto en de ontvoering van Francisco Delgado, lid van de Yaqui,
en banden met de staatsregering.

Ruzie om rustplaats van Lonesome George

Lonesome George bracht de laatste veertig jaar van zijn leven door
in het National Galapagos Park in Santa Cruz.
Lonesome George bracht de
laatste veertig jaar van zijn leven

door in het National Galapagos
Park in Santa Cruz.

In 1971 werd hij daar naartoe
gebracht nadat een Hongaarse
wetenschapper hem op het eiland Pinta had gevonden. Die
ontdekking was een grote verrassing voor wetenschappers,
die dachten dat de reuzenschildpadden van Pinta al lang uitgestorven waren.
Het ministerie van Milieu van
Ecuador wil een bronzen standbeeld van Lonesome George in
het National Park in Galapagos
plaatsen en er een educatief bezoekerscentrum bouwen. De
overblijfselen van de schildpad
zouden dan tentoongesteld worden in Quito, zodat zoveel mogelijk bezoekers hem kunnen

AI schreef in een persverklaring dat Delgado in juni 2013
met zijn auto in het publiek
reed, dat daar protesteerde tegen
de komst van het aquaduct. De
leden van de gemeenschap pakten Delgado op en gijzelden
hem voor twee dagen. AI zegt
dat het ‘het bewijs heeft gezien
en denkt dat de zaak tegen Luna
gekleurd is en dat het een politieke motivatie heeft’ door zijn
belangrijke rol in de protesten
tegen het aquaduct. Het aquaduct zal 75 miljoen kubieke meter water op moeten brengen
vanuit de Yaqui-rivier en dat
naar Hermosillo leiden, de
hoofdstad van de staat Sonora,
dat geleden heeft onder de
droogte in de afgelopen jaren.
Vorig jaar oordeelde het Mexicaanse Hooggerechtshof dat Sonora de bouw van het aquaduct
moest opschorten als bewezen
werd dat het project ‘onherstelbare schade’ zou toebrengen aan
de Yaqui-gemeenschap.
bewonderen en zijn lichaam optimaal bewaard kan worden. Lonesome George is nog tot 4 januari te bekijken in het American Museum of Natural History
in New York.
George was naar schatting
meer dan honderd jaar oud toen
hij stierf.
Hij leefde op een dieet van
cactus, gras en planten. Lonesome George werd vernoemd naar
een bekende Amerikaanse komiek uit de jaren 50, George Gobel.
Hij woog 75 kilogram, maar
was daarmee eigenlijk maar |een
pluimgewicht.
Mannetjes van verscheidene
andere Galapagosschildpadsoorten kunnen wel tot 300 kilogram wegen.
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Regio

Maduro: Ik
kom eraan,
wacht maar!
Van onze redactie

Caracas - De Venezolaanse president Nicolás Maduro
zegt dat hij deze week naar New York reist voor zijn
debuterend optreden bij de Algemene Vergadering bij
de Verenigde Naties (VN).
Dit doet hij ondanks ‘racistische’ redactionele artikelen in
grote Amerikaanse kranten. Dit
meldt La Chispa.
Venezuela is erop gebrand
een tijdelijke zetel te bemachtigen bij de Veiligheidsraad van de VN in 2015-2016
dankzij unanieme steun van Latijns Amerika en de Cariben. De
Verenigde Staten zijn daarmee
niet gelukkig maar willen het
niet dwarsbomen, volgens diplo-

matieke bronnen. In het weekend keurden de New York Times en de Washington Post de
mogelijke plek van Venezuela in
de Veiligheidsraad af. Daarbij
schreven zij over de bestrijding
van de oppositie.
,,Ze behandelen mij op een
racistische manier. De Washington Post en de New York Times
behandelen mij als een buschauffeur en een analfabeet”, zei
Maduro tijdens een opening van

De dochter van voormalig Venezolaans president Hugo Chávez, Maria Gabriela (foto), is benoemd tot
plaatsvervangend ambassadeur van de VN.
een school. ,,Ik ben er trots op
dat een buschauffeur de president van een land kan zijn. Heren van de Washington Post:
Deze buschauffeur gaat naar de
VS. Wacht maar!”, aldus Maduro.
De dochter van voormalig Venezolaans president Hugo Chá-

‘Volk vraagt
om Santokhi
als leider’
Van onze redactie
Paramaribo - Hoewel er binnen
de samenwerkende partijen - bestaande uit de VHP, PL, BEP,
NPS, SPA, DA 91 en KTPI - nog
niet is gesproken over een eventuele presidentskandidaat, profileert de voorzitter van de VHP,
Chandrikapersad Santokhi, zich
als zodanig. ,,Het volk geeft aan
wie het als hun leider ziet. Ik
timmer aan de weg vanaf dat ik
drie jaren terug gekozen ben”,
verklaart Santokhi, aldus de Ware Tijd.
Hij zegt dat de aandacht
binnen de samenwerkende partijen gericht is op het winnen
van de verkiezingen die hen in
staat moet stellen een sterke regering te vormen. Santokhi vertelt dat het streven is de VHP tot
de grootste te maken en dat het
binnen een samenwerking gebruikelijk is dat de partij met de
Van onze redactie
Santiago - Een totaal van zes
bosbranden heeft afgelopen
weekend een oppervlakte van
185 hectare grasland op Paaseiland aangetast.
Het blussen van de brand
werd voltooid dankzij de samenwerking van verschillende instanties zoals de lokale brandweer, de Conaf (de Chileense instelling
voor
natuurbescherming), de politie,
de mariniers en de Onemi (Nationale Noodsituatiedienst van
Chili), schrijft La Chispa. De oorzaak van de brand is onbekend

vez, Maria Gabriela, is benoemd
tot plaatsvervangend ambassadeur van de VN. Zij was een
soort onofficiële First Lady gedurende het presidentschap van
Chávez.
Gabriela heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de benoeming. Tegenstanders van

Maduro bespotten haar en zeggen dat zij ongekwalificeerd is
voor de functie. De Washington
Post noemde Maduro ‘de voormalig economisch analfabeet en
buschauffeur’ en de New York
Times zei dat hij ‘zelfs gevaarlijker is en mensen tegen elkaar op
zet’.

Inheemse volkeren bij
VN-zitting Manhattan

Santokhi (foto) vertelt dat het streven is de VHP tot de grootste te
maken en dat het binnen een samenwerking gebruikelijk is dat de
partij met de meeste zetels de grote functies invult.
meeste zetels de grote functies
invult.
De voorzitter van de NPS,
Gregory Rusland, zegt dat er
nog niet is gesproken over het
invullen van posities. Volgens
hem zal na de verkiezing bepaald worden welke partij de
beste en de meest strategische
kandidaat heeft. Verder stelt hij

dat niet naar de zetels moet worden gekeken die partijen op dit
moment hebben, maar naar de
zetelwinst na de verkiezing. De
verkiezingsuitslag zal bepalen
wie naar voren wordt geschoven.
Rusland zegt dat alle partijen
binnen de combinatie het recht
hebben een presidentskandidaat
aan te wijzen.

Bosbranden
op Paaseiland

de bovengenoemde instellingen
de branden onder controle gehouden met behulp van water
en brandwegen.
Dit jaar zijn er in Chili 31
branden ontstaan die zo’n 497
hectare grasland hebben aangetast. Volgens Conaf-directeur
Aarón Cavieres is het noodzakelijk om preventieve acties door te
voeren om inwoners bewust te
maken van het feit dat branden
meestal voorkomen kunnen
worden. De gehele gemeenschap moet een actieve rol hebben in de preventie van bosbranden, aldus Cavieres.

en wordt onderzocht door de
autoriteiten.
De zes incidenten werden op
zondag 21 september gemeld.
De branden zijn nog op dezelfde
dag gedoofd dankzij de bestaande coördinatie van hulpdiensten
op het eiland. Alle zes bosbranden zijn in het Rapa Nui National Park ontstaan en twee branden waren dicht bij archeologische gebieden. Gelukkig hebben

Van onze redactie
New York - Voor de allereerste
keer wordt over inheemse volkeren gesproken op een zitting van
de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties (VN). De
Algemene Vergadering is het
belangrijkste overlegorgaan van
de VN en bestaat uit afgevaardigden uit alle 193 lidstaten van de
organisatie, aldus La Chispa. De
World Conference of Indigenous People is gisteren begonnen en zal vandaag nog verder
gaan met belangrijke onderwerpen voor de huidige 370 miljoen
inheemse volken over de wereld.
Inheemse vertegenwoordigers uit meer dan zeventig landen zijn in New York aanwezig.
De Inuit uit Canada, Murunahuas uit Peru en Huichol uit Mexico zijn enkele van de inheemse

volkeren die de mogelijkheid
hebben om hun wensen en eisen op dit forum op hoog niveau
te bespreken. Gerardo Soto, coördinator van het Regionaal Bureau voor Latijns-Amerika en
het Caribisch gebied van het ontwikkelingsprogramma van de
Verenigde Naties (UNDP), reageert: ,,De lidstaten hebben de
mogelijkheid om inzet voor
duurzame ontwikkeling en
mensenrechten van inheemse
volken opnieuw te bevestigen.”
Er worden, onder andere, rondetafelgesprekken gevoerd en de
uitvoering van verschillende
programma’s wordt voorgesteld.
Uiteindelijk moet op basis hiervan een document gepubliceerd
worden met actiegerichte ideeën
voor en door de inheemse volken.

Bahama’s ontkennen ebolageval
Van een onzer verslaggevers
Nassau - Minister van Volksgezondheid Perry Gomez van de
Bahama’s laat weten dat het bericht over een ebola-besmetting
in de Bahama’s op onjuistheid
berust. Dat schrijft de Jamaica
Observer. Het bericht kwam
naar buiten nadat er vorige week
een Europeaan overleed. De minister verklaarde dat de ambassade van de Verenigde Staten in
de Bahama’s zondagnacht reageerden op een oproep om een
ziek persoon te redden die op
een vrachtschip door Bahamaanse wateren voer. De pati-

ënt was 34 jaar oud en van Oekraïense afkomst. Hij werkte op
een vrachtschip dat op weg was
vanuit Congo naar New Orleans.
De patiënt werd naar het ziekenhuis in Nassau gebracht en in
een geïsoleerde ruimte gezet. Alle nodige voorzorgsmaatregelen
werden genomen om besmetting te voorkomen. Uiteindelijk
werd de diagnose malaria gesteld. De patiënt overleed op 16
september aan de ziekte. Er zijn
monsters van zijn bloed naar het
Centres for Disease Control and
Prevention (CDC) gebracht voor
verdere analyse.
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Service/RTV
TELEVISIE *
BVN

TDS 410 - FLOW 110

06.05 VRT Journaal
06.45 De Wereld Draait Door
07.35 NOS Journaal
08.00 Weerbericht Europa/Afrika
08.05 De baard van Bartel
08.45 O La La La
09.15 Nieuwsuur
10.05 Weerbericht Amerika
10.10 Pauw
11.00 Terzake
11.40 Iedereen beroemd
12.00 VRT journaal
12.25 Café Corsari
13.25 Ik neem je mee
13.50 Per Seconde Wijzer
14.15 Tijd voor MAX
15.00 NOS Journaal
15.05 Sesamstraat
15.20 Sesamstraat: Supergezonde monsters
15.30 Het Klokhuis
15.50 NOS Jeugdjournaal
15.55 Taart
16.20 Blokken
16.45 Thuis
17.10 Dagelijkse kost
17.25 EenVandaag
17.55 NOS Sportjournaal
18.00 VRT Journaal
18.45 De Wereld Draait Door
19.35 NOS Journaal
20.00 Weerbericht Europa/Afrika
20.05 Spoorloos
20.55 Andere Tijden
21.20 Nieuwsuur
22.10 Weerbericht Amerika
22.15 Opsporing Verzocht
Internationaal
22.20 Pauw
23.10 Terzake
23.50 Iedereen beroemd
00.00 VRT journaal
00.25 Café Corsari
01.25 Ik neem je mee
01.50 Per Seconde Wijzer
02.15 Tijd voor MAX
03.00 NOS Journaal
03.05 Sesamstraat
03.20 Sesamstraat: Supergezonde monsters
03.30 Het Klokhuis
03.50 NOS Jeugdjournaal
03.55 Taart
04.20 Blokken
04.45 Thuis
05.10 Dagelijkse kost
05.25 EenVandaag
05.55 NOS Sportjournaal

NPO 1

TDS 710 - FLOW 105 / 114

00.10 MAX Geheugentrainer
00.30 NOS-Journaal
01.10 Vandaag de dag
01.30 NOS-Journaal
01.40 Vandaag de dag
02.00 NOS-Journaal
02.10 Vandaag de dag
02.30 NOS-Journaal
02.40 Vandaag de dag
03.00 NOS-Journaal
03.15 Nederland in beweging!
03.30 NOS-Journaal

03.40 MAX Geheugentrainer
04.00 NOS-Journaal
09.00 NOS Studio Sport
11.00 KRO Kindertijd
11.01 Circusje spelen
11.02 Moira en opa maken
een kunstwerk
11.05 Australië
11.08 Vissen
11.21 Sammie is geen suffertje!
11.35 Sesamstraat
11.55 Politieke Partijen: D66
12.00 NOS-Journaal
12.15 EénVandaag
12.45 NOS-Sportjournaal
13.00 De Wereld Draait Door
14.00 NOS-Journaal
14.30 Zij houden Nederland
in leven
15.25 Scott & Bailey
17.00 Pauw
17.55 NOS-Journaal
18.15 Pauw
19.10 EénVandaag
19.45 NOS-Journaal
20.30 Tekst TV
23.55 Nederland in beweging!

NPO 2

TDS 711 - FLOW 106 / 115

00.25 Geloof & ‘n hoop liefde
01.00 NOS-Journaal
met gebarentolk
01.15 NOS-Journaal
01.30 NOS-Journaal
met gebarentolk
01.35 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 Altijd wat
04.00 Dit is de Dag - Reportage
04.45 De Wereld Draait Door
05.40 Opsporing verzocht
06.30 Man bijt hond
06.57 Politieke Partijen. D66
07.00 NOS-Journaal
07.20 Blauw Bloed
08.00 Kassa
08.55 Vroege vogels
09.30 Lingo
10.00 NOS-Journaal
10.10 De Kennis van Nu
in de middag
10.45 De Universiteit
van Nederland
11.00 NOS-Journaal
11.05 Geloof & ‘n hoop liefde
11.35 Tijd voor MAX
12.25 Lingo
12.55 Man bijt hond
13.20 Melk en honing
13.55 Met het mes op tafel
14.25 Brandpunt Profiel
15.10 Arena
16.00 Nieuwsuur
17.00 Parts of a Family
18.00 Gameboy
18.25 De Sleutelbewaarder
18.45 Kunststof tv
19.26 Nachtzoen

RADIO
19.35 Nieuwsuur
21.29 Tekst TV

NPO 3

TDS 712 - FLOW 107 / 116

00.30 Kabouter Plop
00.35 Barbapapa
00.40 Penelope
00.45 Nellie & Cezar
00.50 Bumba
01.00 Sesamstraat
01.15 Harry en Toto
01.20 Pingu
01.30 Olivia
01.40 Ringel Singel 19
01.45 Wickie de Viking
02.00 Buurman en Buurman
02.05 Shaun het schaap
02.15 Babar en de belevenissen
van Badou
02.25 Huisje boompje beestje
02.45 NOS-Jeugdjournaal
02.50 Raad eens hoeveel
ik van je hou
03.00 Bruine beer in
het blauwe huis
03.25 Hoelahoep
03.40 KRO Kindertijd
03.41 Circusje spelen
03.42 Moira en opa maken
een kunstwerk
03.45 Australië
03.48 Vissen
04.01 Sammie is geen suffertje!
04.05 Pororo
04.15 Teletubbies
04.35 Klumpies
04.45 Sesamstraat: Supergezonde monsters
04.55 Het zandkasteel
05.10 Zoostraat 64
05.20 Koek & Ei op survival
05.30 Prinsessia
05.45 De wereld van K3
06.15 Mike de ridder
06.30 Lassie Animated
06.50 Peter Pan
07.35 De BZT show
08.35 Wij zijn de beste!
09.30 Mijn kleine broer is
een hondje (Film)
11.05 Junior Songfestival
12.05 Het verborgen eiland
12.23 Het Klokhuis
12.45 NOS-Jeugdjournaal
12.55 SpangaS
13.20 Checkpoint
13.40 Catfish: The TV Show
14.30 De zomer voorbij
15.10 The Undateables
15.55 3 Onderzoekt
16.30 NOS op 3
16.45 PowNews
17.10 The Tonight Show
18.00 De Wereld Draait Door
18.55 PowNews
19.20 NOS op 3
19.35 The Tonight Show
20.20 De Wereld Draait Door
21.10 PowNews
21.25 NOS op 3
21.35 Tekst TV

* Wijzigingen onder voorbehoud

HOYER 2

06.00
06.30
07.00
08.00
12.00
13.00
17.00
18.00

105.1 FM

Muziek
Nieuws Wereldomroep
Nieuwsradio ‘Ochtend’
Muziek
NieuwsRadio ‘Middag’
Muziek
NieuwsRadio ‘Avond’
Muziek

Korte nieuwsberichten
09.00 / 10.00 / 11.00 / 14.00 /
15.00 / 16.00 / 19.00 / 20.00
DOLFIJN FM

97.3 FM
TDS 98

06.00 Kukelekooij
met Kasper Kooij
09.00 Dwars door de Morgen
met Jochem Smid
12.00 De Lunchbox
met Egon Sybrandy
14.00 Dolfijn FM Request
16.00 Schakel In met
Maarten Schakel
18.00 Dolfijn FM Classics
met Jochem Gerrits
19.00 Heineken Beats

met DJ Paco
21.00 Back2back Relaxx

krantenoverzicht, muziek*
20.00 Papiamentstalige
uitzendingen

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.

* In deze programma’s wordt
een bijdrage geleverd door
Radio Nederland Wereldomroep

LASER 101

PARADISE FM

101.1 FM

05.30 Ochtendprogramma
Radio Nederland
Wereldomroep
06.30 Breakfastclub in
Papiaments, Engels en
Nederlands
08.00 Programma’s in
Papiaments, Engels en
Nederlands
RADIO KÒRSOU

93.9 FM
TDS 93

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,

103.1 FM
TDS 103

06.00 Goedemorgen Curacao
(Eelze en Frans)
09.00 Het Foute Uur
(Non-stop Goud en Fout)
10.00 Koffie Verkeerd
(Mark van Dale)
12.00 LunchCafe (Arie Pieter)
14.00 Marc in de Middag
(Marc de Roo)
17.00 Vandaag en Morgen
(Folkert Tempelman)
19.00 Jazz&Wine
21.00 Greatest Hits
23.00 Met het oog op morgen
00.00 Greatest Hits
Nieuws:
24/7 het ANP nieuws op het hele
uur. Op werkdagen ieder half uur
lokaal nieuws.

belangrijke telefoonnummers
ALARM
Politie
Brandweer
Ambulance
Sehos
Kustwacht
SOS-lijn
Aqualectra
Aids-lijn
Kindertelefoon

BEREIKBARE
VERPLEEGKUNDIGE
tel: 5687525, page: 550-0941

P.O. Box: 4886.
Tel. 8682344, Fax 8681000,
E-mail thuiszorg@witgelekruis.com.
Voor alle aanvragen van zorg:
Zorgcentrale: tel: 8888889,
fax: 8691966
Na kantooruren en in het
weekend: tel: 5103661
Voor alle aanvragen t.a.v. ouderen kindzorg: Consultatiebureau
Brievengat, Hoek Vondelstr./ Nilda
Pintostr, tel: 7373584 / fax:
7371316

STICHTING WIT GELE KRUIS
Thuiszorg/gezinszorg “Prinses
Margriet”, Sta. Maria 17,

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

tel: 911
tel: 911
tel: 912
tel: 910
tel: 913
tel: 127
tel: 135
tel: 128
tel: 918

8692510
Kuido prenatal, tel: 8692846
Sentro Infese, tel: 8691838
Ofisina di Konsulta,
tel: 8697103
FUNDASHON LECHI DI MAMA
tel: 7672289, 737814,
7375023, 7377389
DIERGENEESKUNDE
Parera
tel: 4627027
APOTHEKEN
Punda
Janwé
Otrobanda
Suffisant

tel: 4617553
tel: 8880740

BUREAU OMBUDSMAN
tel: 4610302 / 4610303
fax: 4619483
Scharlooweg 41
E-mail:
Info@ombudsman-curacao.an

Advertentie

HOTLINE MENSENHANDEL
Curaçao
tel: 6750200
Bonaire
tel: 7174811
Bovenwindse Eilanden
(St. Maarten)
tel: (599) 5862680

Advertentie

www.voedselbank-curacao.org

Een keer in de
maand andermans
boodschappentas
inpakken?
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Nederland
Van onze redactie
Den Haag - De Tweede Kamer
wil uiterlijk morgen een brief
van het kabinet naar aanleiding
van recente uitlatingen van
hoofdofficier Frits van Straelen.
Die meent dat Mohammed B.
niet alleen stond in de moord op
Theo van Gogh, nu tien jaar geleden.
B., die als enige werd vervolgd, kreeg levenslang. Van

Kamer wil opheldering over hulp Mohammed B.
Straelen, die officier van justitie
was in de zaak tegen B., zei deze
week in het programma Dossier
EenVandaag dat er aanwijzingen
zijn dat Mohammed B. is geholpen met de route, een vuurwapen en geld. De Kamer wil onder meer informatie over de rol
van inlichtingendienst AIVD.

Van Straelen heeft zijn ernstige vermoedens over het bestaan
handlangers van Mohammed B.
al tijdens de strafzaak uitgesproken.
In zijn slotbetoog tijdens het
proces tegen B. zei hij (in 2005)
dat B. geholpen móet zijn. Justitie heeft destijds vier concrete

verdachten op het oog gehad,
onder wie twee voormalige huisgenoten van B. Onderzoek naar
de gangen van deze mensen
heeft geen bruikbaar bewijs opgeleverd. Van Straelen concludeerde destijds ook dat B. financiële bijstand gehad moet hebben.

De toezichtscommissie voor
de inlichtingendiensten, de
CTIVD, concludeerde in 2008
dat de AIVD Mohammed B.
heeft onderschat. Een meerderheid van de Kamer nam een
paar maanden later genoegen
met de maatregelen die werden
genomen om problemen bij de
AIVD op te lossen en had toen
geen behoefte meer aan een vervolgonderzoek.

SP-fractie blijft pal
achter Roemer
Van onze redactie

Den Haag - De SP-fractie blijft volledig achter fractieleider Emile Roemer staan na
diens minder geslaagde optreden tijdens de algemene politieke beschouwingen in de
Tweede Kamer. Fractieleden hebben dat gisteren gezegd na een overleg waarin op het
debat van vorige week werd teruggeblikt.
Tijdens het overleg werd wel
kritiek geuit op Roemer, maar
vervolgens werden de rijen gesloten.
,,Binnen de SP-fractie staan
we allemaal achter Emile”, zei
Kamerlid Eric Smaling. ,,We
gaan met volle kracht verder”, aldus Jasper van Dijk. En Sharon
Gesthuizen: ,,We hebben er veel
vertrouwen in dat we als team
door kunnen.”
Volgens partijvoorzitter en
oud-SP-leider Jan Marijnissen
heeft Roemer tijdens het fractieberaad eerlijk toegegeven dat hij
een inschattingsfout heeft gemaakt door de beschouwingen
in te gaan zonder een door het

Centraal Planbureau doorgerekende tegenbegroting. Roemer
had moeten beseffen dat hij
door andere partijen daarover
doorgezaagd zou worden. De
SP-leider werd in het debat in
het nauw gebracht toen hij zijn
betoog niet met cijfers kon
onderbouwen, en leek op zeker
moment niet meer uit zijn woorden te kunnen komen.
Nadat was geëvalueerd wat er
misging, bleek volgens Marijnissen dat zijn partij anders is dan
andere. ,,Ik vond het een verheffende vertoning. Het was bijzonder om te zien hoe de hele fractie zich na diens uitleg achter
Roemer schaarde.”

Zelf wilde Roemer niet te veel
woorden vuilmaken aan de gebeurtenissen van vorige week.
Hij zei ‘een paar warme adviezen’ te hebben gekregen van
fractiegenoten. Daarmee is wat
hem betreft de kous af.
De SP was van plan geweest
voor de algemene beschouwingen met een doorgerekende
tegenbegroting te komen, zegt
Marijnissen. Ze had die op een
persconferentie willen presenteren. Maar het planbureau deed
moeilijk, omdat de SP-voorstellen te ver zouden afwijken van
het kabinetsbeleid. ,,Daarom
wilden we de tegenbegroting pas
deze week naar buiten brengen

bij de financiële beschouwingen.” Marijnissen vindt het te
prijzen dat Roemer erkent dat
dat fout is gegaan. ,,Daar moet je
niet moeilijk over doen.” Maar
hij wil wel een discussie over de

rol van het CPB. Hij vindt dat dit
onder het ministerie van Economische Zaken vallende instituut
een te grote invloed heeft op politieke partijen. ,,Daar moeten
we van af.”

Drie Nederlandse jihadisten
omgekomen in Syrië

Vijf leden
Brabantse
drugsbende
opgepakt
Van onze redactie
Eindhoven - In Eindhoven, Best
en Helmond zijn gisteren vijf
mannen aangehouden die zich
vermoedelijk schuldig hebben
gemaakt aan de export van xtc,
amfetamine, cocaïne en hennep.
Ze worden bovendien beschuldigd van fraude en witwassen. De vermoedelijke leider van
de criminele organisatie werd
gisteren niet gepakt. De 32-jarige Eindhovenaar houdt zich
waarschijnlijk schuil in Spanje.
Het Openbaar Ministerie (OM)
heeft dat bekendgemaakt.
Vanuit een bloemengroothandel in Best werden drugs met
vrachtauto’s en bestelauto’s naar
Groot-Brittannië vervoerd. De
Engelse douane vond in april dit
jaar 48 kilo MDMA en 36 kilo
amfetamine in een vrachtauto.
Een andere keer werd een bestelbus met 23 kilo MDMA, vijftien

Emile Roemer werd in het debat in het nauw gebracht toen hij zijn
betoog niet met cijfers kon onderbouwen, en leek op zeker moment
niet meer uit zijn woorden te kunnen komen.

Het OM denkt dat de bende werd geholpen door een autobedrijf
dat voertuigen leverde en een spyshop die zorgde voor telefoons die
niet afgeluisterd kunnen worden.
kilo xtc en tien kilo cocaïne
onderschept. Een antiekzaak in
Eindhoven fungeerde volgens
het OM als centrale ontmoetingsplaats voor de bende.
Op verschillende plekken in
de regio zijn gisteren drugschemicaliën, vuurwapens, grote
contante bedragen en een tabletteermachine gevonden.
Het OM denkt dat de bende
werd geholpen door een autobedrijf dat voertuigen leverde en
een spyshop die zorgde voor

telefoons die niet afgeluisterd
kunnen worden. De bendeleider werd vermoedelijk geholpen
door een 51-jarige vastgoedhandelaar uit Helmond die hem een
huis verhuurde en contant liet
betalen. Er is beslag gelegd op
het vastgoed van de man.
Het OM noemt de aanhoudingen gisteren een voorbode
van de hardere aanpak van de
georganiseerde drugscriminaliteit in Brabant die eerder deze
maand werd aangekondigd.

Van onze redactie
Den Haag - Drie Nederlandse jihadgangers zijn omgekomen bij
de Amerikaanse luchtaanvallen
op de Syrische stad Aleppo. Dat
bevestigde een woordvoerder
van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gisteren.
,,Er zijn op basis van inlichtingen aanwijzingen dat er drie
Nederlandse jihadisten van een
terreurorganisatie zijn omgekomen bij de jongste Amerikaanse
luchtaanvallen bij de Syrische
stad Aleppo”, zegt de NCTVwoordvoerder. ,,Het is wel duidelijk dat als je daar op jihad
gaat, je in een oorlogsgebied
komt waar hevig wordt gevochten”, reageerde hij eerder op de
dag.
Het Openbaar Ministerie
(OM) kondigde gisteren een
strafrechtelijk onderzoek aan
naar een Nederlands sprekende
jihadstrijder die in een video oproept ‘een stevige daad’ tegen
Nederland te verrichten. Het
filmpje is verspreid via Facebook. In de video zou schade

door de Amerikaanse bombardementen ten westen van Aleppo zijn te zien.
De bombardementen vonden
plaats in de nacht van maandag
op gisteren.
De man zegt dat op de plek
waarop de verwoestingen zijn te
zien, de moedjahedien (strijders) kwamen om te rusten,
‘voordat ze weer ten strijde gingen, om mensen te bevrijden
van de tiran. Kijk nu wat ze ons
hebben aangedaan. Vele broeders zijn gedood en gewond geraakt’, aldus de onbekende man.
Ene Muhajiri Sháám schreef
op Twitter: ,,Luchtaanvallen
door Amerika op onze verblijfplaatsen. In west Allepo. O.a.
Nederlandse mujahideen als
martelaren gevallen.”
Uit de laatste cijfers uit september blijkt dat er toen zeker
140 Nederlandse jihadgangers
waren.
Ongeveer dertig van hen waren teruggekeerd en circa vijftien waren toen gesneuveld of
bij zelfmoordaanslagen om het
leven gekomen.
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Juwelier Deurne
naar strafrechter
Van onze redactie

Den Bosch - De Deurnese juweliersvrouw Marina is niet strafbaar voor het doodschieten van twee overvallers in maart omdat ze zichzelf en haar man mocht verdedigen.
Haar man moet wel voor de strafrechter verschijnen wegens verboden vuurwapenbezit.
Hoofdofficier van justitie Bart
Nieuwenhuizen maakte dat
gisteren bekend op een persconferentie. De juweliersvrouw kan
zich met succes beroepen op
noodweer, overweegt het Openbaar Ministerie (OM). Bovendien is ze door alle gebeurtenissen ernstig getraumatiseerd.
,,Ze zal moet leven met de wetenschap dat ze twee jongen
mensen heeft gedood”, aldus de
hoofdofficier. Op de persconfeVan onze redactie
Budel - Er komen op korte termijn nog meer asielzoekers naar
de voormalige legerkazerne in
Budel (Noord-Brabant). De capaciteit van het eerder dit jaar geopende
asielzoekerscentrum
wordt met driehonderd uitge-

rentie werden gisteren beelden
getoond van de vier camera’s die
bij de juwelier hangen. Bovendien werd het 112-telefoontje van
de juweliersvrouw afgespeeld.
De beelden tonen dat er twee
overvallers binnenkomen. Een
overvaller spuit pepperspray in
het gezicht van juwelier Willy.
Zijn vrouw kan de gebeurtenissen volgen op de bewakingsbeelden die in het kantoor te zien
zijn. Ze pakt het geladen vuur-

wapen, dat haar man na een eerdere overval aanschafte, als de
overvallers haar man dreigen
dood te schieten. Ze lost door
een kleine deuropening het eerste schot als een overvaller het
kantoor binnendringt. Hij wordt
fataal geraakt in het hart. De
tweede overvaller schiet ze dood
tijdens zijn worsteling met haar
man. ,,Er was sprake van een
acute levensbedreigende situatie. Actieve interventie was ge-

Van onze redactie
Den Haag - Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is zo
druk met de nasleep van de
vliegramp in Oekraïne dat het
een deel van de normale sporenonderzoeken voor het Openbaar
Ministerie (OM) en de politie
uitbesteedt aan particuliere fo-

wenst en toegestaan”, aldus de
beslissing van het OM. In het
112-telefoontje dat werd afgespeeld de ontreddering van de
vrouw te horen. ,,Er moet een
ambulance komen. De daders
liggen hier dood te gaan. Godverdomme, schiet toch op.” De
aanschaf van het vuurwapen
neemt het OM hoog op. ,,Het gebruik was in dit geval geboden
maar het bezit is ten strengste
verboden. De aanschaf van een

Meer asielzoekers naar kazerne Budel
breid tot 1.500 opvangplaatsen,
aldus een voorstel aan de gemeenteraad van Cranendonck.
Na Ter Apel wordt de kazerne in
Budel zo het grootste asielzoe-

kerscentrum van Nederland, aldus het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers. De extra plaatsen
zijn nodig omdat de toestroom
vluchtelingen uit vooral Syrië

‘Piet blijft
zwart in
meeste
gemeenten’
Van onze redactie
Amsterdam - Bij de Sinterklaasintochten verandert er dit jaar in
de meeste gemeenten niets aan
het uiterlijk van Zwarte Piet. Dat
blijk uit een rondgang van NRC
Handelsblad langs de vier grootste gemeenten in alle twaalf provincies en langs de sinterklaascomités in deze plaatsen.
De meeste organisatoren van
de intocht zeggen geen klachten
te hebben gekregen over de Pieten en dus houdt de metgezel
van de Sint zijn donkere kleur,
zijn pruik en de gestifte lippen.
Een enkele intocht wordt extra
aangezet, zoals in Assen met
vierhonderd Zwarte Pieten en
negen praalwagens. Vaak geven
comités en gemeentes echter
aan niet per se tegen verandering te zijn en wordt daarover, in

De juweliersvrouw kan zich met succes beroepen op noodweer.

onverminderd hoog blijft en tijdelijk ingerichte opvanglocaties
in de rest van het land bijna vol
zitten of nog niet klaar zijn voor
gebruik. Het college van Cra-

vuurwapen ter verdediging is
een vorm van eigenrichting
waartegen een stevig signaal nodig is”, aldus de hoofdofficier.
Het juweliersechtpaar reageerde
gisteren opgelucht op de beslissing. De verwerking kan beginnen, liet hun advocaat weten.
De nabestaanden van een van de
overvallers overwegen een
klacht in te dienen om alsnog
strafvervolging van de juweliersvrouw af te dwingen.
nendonck heeft ingestemd omdat er in de afgelopen periode
geen noemenswaardige overlast
is geweest. Het aantal klachten
is beduidend afgenomen, aldus
het voorstel. De gemeenteraad
neemt volgende week een definitieve beslissing.

Overleg over behoud
specialistische jeugdzorg

De meeste organisatoren van de intocht zeggen geen klachten te
hebben gekregen over de Pieten en dus houdt de metgezel van de
Sint zijn donkere kleur, zijn pruik en de gestifte lippen.
navolging van de landelijke discussie over het uiterlijk en karakter van Piet, ook nagedacht.
Maar de veranderingen moeten
dan wel geleidelijk worden ingevoerd.
Alleen Amsterdam en Utrecht hebben aangegeven de komende intocht wat aan te passen. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan
zei dat ‘Piet verder gaat veranderen om van de negroïde stereotypering en het koloniale verleden
af te komen’. Utrecht zal volgens
NRC ‘rekening houden met gevoeligheden, zonder het traditio-

nele karakter van de intocht
drastisch of versneld te veranderen’. Enkele gemeenten gaven
aan nog te wachten op het oordeel van de Raad van State, die
zich vanaf 16 oktober buigt over
het beroep dat Amsterdam heeft
aangetekend tegen de beslissing
van de Amsterdamse rechtbank
dat burgemeester Van der Laan
de vergunning voor de sinterklaasintocht van 2013 opnieuw
moet bekijken. Hij had beter
naar de grieven van de tegenstanders van Zwarte Piet moeten luisteren, concludeerde de
rechtbank.

Van onze redactie
Den Haag - Om te voorkomen
dat specialistische jeugdzorg
voor kwetsbare kinderen in 2015
in de knel komt, wordt gewerkt
aan praktische oplossingen. De
staatssecretarissen Martin van
Rijn (Volksgezondheid) en Fred
Teeven (Justitie) meldden gisteravond aan de Tweede Kamer dat
zij met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en
zorgaanbieders oplossingen bekijken, bijvoorbeeld of gemeenten in een regio samen specialistische zorg kunnen inkopen.
Volgens het kabinet zijn afspraken in de maak over zo’n
samenwerking in gebieden met
ongeveer 1 miljoen inwoners en
wordt ook gekeken naar financiële steun via de Transitie Autoriteit Jeugd als specialistische
jeugdzorg ondanks de afspraken
in moeilijkheden komt. Per 1 januari worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugd-

NFI besteedt werk uit door drukte met MH17
rensische instituten. Dat heeft
minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie gisteren aan
de Tweede Kamer geschreven.
De ramp met het toestel van
Malaysia Airlines levert volgens

hem ‘onvoorzien werk op dat op
geen enkele wijze op voorhand
was in te schatten voor alle betrokken
organisaties’.
Die
onderzoeken hebben topprioriteit. De omvang van het werk

rond de MH17 vergt een groot
deel van de capaciteit van het
NFI, aldus de minister. Sommige andere onderzoeken hebben
daardoor vertraging opgelopen.
De spoedcapaciteit voor DNA-

zorg, de transitie autoriteit begeleidt deze operatie. Gemeenten
moeten voor het einde van het
jaar afspraken maken met zorgaanbieders over jeugdzorg, maar
maandag werd duidelijk dat het
niet opschiet met de inkoop van
specialistische
jeugdzorg,
waardoor aanbieders ervan in de
problemen dreigen te komen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om
zorgvormen waar kinderen
onderdak, onderwijs en een behandeling krijgen, specialistische geestelijke gezondheidszorg, gedwongen opnames en
verslavingszorg. Gemeenten die
achterlopen worden extra in de
gaten gehouden door de VNG
en de transitie autoriteit. Om te
voorkomen dat hulp aan kinderen en gezinnen spaak loopt,
kondigen Van Rijn en Teeven
aan dat bestuurlijke stappen volgen als een gemeente niet op tijd
kan duidelijk maken dat het
goed komt met de jeugdzorg.
onderzoek blijft echter onveranderd, benadrukt Opstelten. Ook
kan het OM altijd bepalen dat
een onderzoek voorrang moet
krijgen. Bepaalde onderzoeken
worden alleen uitbesteed aan
particuliere instanties die daavoor geaccrediteerd zijn, zodat
de kwaliteit goed is.
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Van onze redactie
New York - In New York is het
tot opstootjes gekomen tussen
de politie en betogers die demonstreerden tegen klimaatverandering.
Honderden demonstranten
gingen ‘s middags de straat op.
Ruim honderd betogers werden
opgepakt toen de protestmars
uit de hand liep.

Klimaatbetogers opgepakt in New York
De demonstranten gingen onder de naam Flood Wall Street
door de straten van New York
om aandacht te vragen voor het
klimaat en de rol die bedrijven
spelen in klimaatverandering.
Het werd onrustig toen de betogers Wall Street op wilden. Die

was afgezet met dranghekken,
maar betogers gooiden die omver. Agenten grepen in en zetten
traangas in om de menigte in
bedwang te houden, schrijft The
New York Times.
Er zijn geen gewonden gevallen. Afgelopen weekend werd

ook al wereldwijd aandacht gevraagd voor het milieu. Zondag
waren in New York meer dan
300.000 mensen op de been in
het kader van de People’s Climate March. Maandag streden betogers voor een schoner milieu.
Velen waren in het blauw ge-

kleed om water te symboliseren.
De boodschap was dat de straten
van New York worden bedreigd
als de klimaatverandering nog
sneller optreedt. De straten liggen namelijk onder zeeniveau.
Gisteren begon in New York de
VN-top die klimaatverandering
opnieuw op de agenda moet krijgen. Premier Mark Rutte is ook
bij de top.

Ban: Tijd van praten
over klimaat voorbij
Van onze redactie

New York - De tijd van praten over de klimaatverandering is voorbij. Nu moet er worden opgetreden. Dat zei VN-topman Ban Ki-moon gisteren in het VN-gebouw in New
York aan het begin van een top over de gevolgen van de klimaatverandering.
De bijeenkomst is een initiatief van Ban. Hij hoopt dat de
ongeveer 125 regeringsleiders en
andere politici die aan de bijeenkomst deelnemen, zo veel vorderingen maken dat er eind volgend jaar in Parijs een alomvattende overeenkomst kan worden
gesloten om de uitstoot van
kooldioxide en andere broeikasgassen te verminderen. Het is de
eerste keer sinds de mislukte top
in 2009 in Kopenhagen dat zo
veel politieke leiders zich over de
klimaatverandering buigen.

Behalve Ban sprak ook acteur
en milieuactivist Leonardo DiCaprio bij de opening. Hij riep
de politici op in actie te komen
en ‘moedig en oprecht’ de uitstoot van broeikasgassen tegen
te gaan. Daarnaast nam de voorzitter van IPCC (de VN-organisatie voor de evaluatie van de risico’s van de klimaatverandering), de Indiase econoom
Rajendra Pachauri, het woord.
De Amerikaanse president
Barack Obama zei op de top dat
China en zijn land het voortouw

moeten nemen in de acties voor
vermindering van de uitstoot
van broeikasgassen. ,,Dat is iets
wat grote landen moeten doen’,
zei hij. Obama ontmoette gisteren de Chinese vicepremier
Zhang Gaoli. De VS en China
behoren tot de landen die het
meest verantwoordelijk zijn
voor de opwarming van de
aarde.
Premier Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) zullen tijdens
de top bekendmaken dat 75 lan-

Elizabeth
‘bromde van
vreugde’ over
Schotland
Van onze redactie
Londen - Koningin Elizabeth II
‘bromde van vreugde’ toen premier David Cameron haar de
uitslag van het referendum over
de onafhankelijkheid van Schotland meedeelde. Dat zei Cameron volgens de BBC tegen de
New Yorkse oud-burgemeester
Michael Bloomberg zonder te
beseffen dat de microfoons
openstonden. Hij zei dat hij ‘nog
nooit iemand zo gelukkig’ op
een gebeurtenis had horen reageren.
De Schotten wezen vorige
week met 55 tegen 45 procent
van de stemmen onafhankelijkheid af. De Britse premier sprak
Van onze redactie
Washington - De VS hebben samen met bondgenoten luchtaanvallen in Syrië uitgevoerd,
omdat een tak van al-Qaeda er
op het punt stond een aanval te
ondernemen.
Die terroristen van de groep
Khorasan hadden zich maandenlang voorbereid op een aanslag of aanval in Europa of de
VS, zei Ben Rhodes, een veilig-

Behalve Ban Ki-moon sprak ook acteur en milieuactivist Leonardo
DiCaprio bij de opening.
den het Nederlandse plan steunen om meer voedsel te produceren zonder schade voor het klimaat. Zij willen zo bereiken dat
in 2050 alle 9 miljard mensen
op aarde genoeg voedsel heb-

ben. Ook de Wereldbank, de
Amerikaanse president Barack
Obama en Ban scharen zich achter het plan om meer kleine boeren, vissers en tuinders in vooral
Afrika en Azië te gaan steunen.

Extra zittingsdag zaak
DNA Belgische koning

Koningin Elizabeth II gaf vrijdag na de volksraadpleging een verklaring uit waarin zij niets over haar eigen gevoelens vertelde.
met Bloomberg terwijl zij door
het gebouw van diens onderneming liepen. Buckingham Palace weigerde op de opmerking
van Cameron te reageren. Elizabeth gaf vrijdag na de volksraad-

pleging een verklaring uit waarin zij niets over haar eigen gevoelens vertelde. De 88-jarige
vorstin zei ervan overtuigd te
zijn dat de Schotten elkaar zouden blijven respecteren.

Van onze redactie
Brussel - Op donderdag 2 oktober gaat de zaak verder over de
vraag of kunstenares Delphine
Boël de buitenechtelijke dochter
is van de Belgische koning Albert II. De zaak ging gisteren onder veel mediabelangstelling van
start, maar vond achter gesloten
deuren plaats.
Na afloop bleek een extra zittingsdag te zijn gepland. Dan
moet het parket zijn mening geven over de kwestie. De verschillende partijen hebben gisteren
hun zegje gedaan.
Boël wil erkend worden als
dochter van Albert, die altijd
heeft ontkend dat zij zijn dochter is. De kunstenares wil via de
rechtbank afdwingen dat Albert
een DNA-test ondergaat.
De rechters moeten eerst be-

Aanval in Syrië voorkwam aanslag al-Qaeda
heidsadviseur van president Barack Obama, gisteren.
Khorasan zou een vertakking
zijn van al-Qaeda. De groepering wordt geleid door Muhsin
al-Fadhli, ooit een vertrouweling
van Osama bin Laden (19572011).
Bin Laden zat onder meer

achter de terroristische aanslagen in de VS in 2001 en al-Fadhli zou destijds een van de weinige ingewijden zijn geweest.
Muhsin al-Fadhli zou voornamelijk in Syrië zijn neergestreken om een terreurbeweging op
te zetten die zich tegen het
Westen keert en daarvoor ook in

Europa aanhangers werft. Sommige media melden dat hij bij
de luchtaanvallen ten westen
van Aleppo zou zijn omgekomen.
Het Pentagon (Amerikaanse
ministerie van Defensie) heeft
laten weten dat er met groot succes aanvallen zijn uitgevoerd op

palen of Jacques Boël de wettelijke vader blijft, ook al heeft
DNA-onderzoek al aangetoond
dat hij niet de biologische vader
is. Als de rechters hem niet ontzetten als vader, is de zaak voorbij.
Daarna moet Boël nog aantonen dat Albert haar echte vader
is. Idealiter kan dat via een DNAstaal, maar het is maar de vraag
of de rechters hiertoe opdracht
geven. Boël zal anders proberen
via foto’s en andere middelen
proberen aan te tonen dat de koning haar vader is.
Boël zegt dat ze de zaak niet
aanspant om geld, maar omdat
ze hinder ondervindt. Zo zou
haar naam staan op een lijst met
individuen die in de gaten moeten worden gehouden. Ze wil
van die lijst af.
doelen van Islamitische Staat
(IS) en ‘die aanvallen waren nog
maar het begin’.
Het gaat om meer dan 160 raketten of projectielen, vrijwel allemaal precisiewapens die doel
troffen.
De meeste aanvallen zijn uitgevoerd door Amerikaanse toestellen, maar Arabische landen
uit de regio hebben ook luchtaanvallen uitgevoerd.
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Levenslang
schoonzoon
Bin Laden
Van onze redactie

New York - Een schoonzoon van terroristenleider Osama
bin Laden, Suleiman Abu Ghaith (48), is gisteren door
een Amerikaanse rechter veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.
Een jury in New York oordeelde in maart dat hij schuldig is
aan een samenzwering om
Amerikanen te vermoorden. Hij
zou de terreurbeweging van zijn
schoonvader, al-Qaeda, onder
meer hebben geholpen door rekruten te werven. Ook zou hij
betrokken zijn geweest bij een
samenzwering om terroristen te
bevoorraden. Ghaith is getrouwd met de oudste dochter
van Bin Laden.
Kort voordat de rechter het
vonnis uitsprak, kreeg Ghaith
het woord. Hij toonde geen berouw en zei de Koran aanhalend
dat hij alleen Allah om vergeving
kan vragen. ,,Vandaag, op hetzelfde moment waarop u mijn
handen vastketent en mij levend
wil begraven, maakt u de handen van honderden moslimjongeren los. Zij zullen zich aansluiten bij de mars van de vrije

man”, zei Ghaith.
De in Koeweit geboren
Ghaith is de belangrijkste al-Qaeda-aanhanger die voor een burgerrechter in de Verenigde Staten terecht heeft gestaan. Hij
werd in maart 2013 aangehouden in Jordanië, nadat Turkije
hem naar dat land zou hebben
uitgezet. De Amerikaanse en
Jordaanse autoriteiten werkten
destijds samen om hem te kunnen arresteren.
Bin Ladens schoonzoon
woonde sinds 2001 in Pakistan.
Na de aanslagen in New York en
Washington van 11 september
2001 was hij een van de belangrijkste woordvoerders van al-Qaeda. Bin Laden werd in mei 2011
door Amerikaanse commando’s
op zijn schuiladres in Pakistan
gedood. Hij liet toen niet alleen
Ghaiths vrouw, maar nog 22 andere kinderen na.

Tohti (foto) is een voorvechter in China van de rechten van de Oeigoerse minderheid.

China geeft Oeigoerse criticus levenslang
Van onze redactie
Peking - De Oeigoerse professor
en schrijver Ilham Tohti, een criticus van de regering van China,
is tot levenslang veroordeeld.
Een Chinese rechtbank heeft
hem schuldig bevonden aan separatisme. Dat heeft zijn advocaat gisteren bekendgemaakt.
Tohti is een voorvechter in
China van de rechten van de
Oeigoerse minderheid. De Euro-

EU geen eerlijk proces gehad.
Ook mensenrechtenorganisatie
uitten kritiek.
Amnesty International sprak
van een ‘schandelijke’ uitspraak.
,,Ilham Tohti heeft zijn best gedaan om vreedzaam bruggen te
bouwen tussen de etnische gemeenschappen en daarvoor is
hij gestraft met politiek gemotiveerde aanklachten”, aldus William Nee van Amnesty.

Sierra Leone sluit grenzen met buurlanden
Van onze redactie
Freetown - Het leger van Sierra
Leone heeft gisteren de grenzen
met Liberia en Guinee gesloten
in de strijd tegen ebola. Dat
maakte een legerwoordvoerder
van het West-Afrikaanse land

bekend. Bij alle grensovergangen staan militairen om te voorkomen dat mensen de grens
oversteken. Het is niet de enige
drastische maatregel van het
land. Vorige week mochten de 6
miljoen inwoners van Sierra Le-

one drie dagen lang hun huis
niet uit. Hulpverleners gingen
van deur tot deur om informatie
te geven over de potentieel dodelijke ziekte. Sierra Leone is, net
als Liberia en Guinee, zwaar getroffen door het ebolavirus.

‘Hooggerechtshof bespreekt
vaderschapstest Juan Carlos’

‘Duitsers
willen nu
nog geen
kerstspullen’
Van onze redactie
Berlijn - Waar in Nederland
steen en been wordt geklaagd
over de vroege pepernoot en
chocoladeletter in de supermarkt, leiden in Duitsland kerstchocola, lebkuchen en kerststollen tot verhitte discussies. Van
de Duitsers ziet 31 procent zelfs
wel iets in een wettelijk verbod
op de verkoop van dergelijke waren tot een bepaalde datum.
Bijna twee derde van onze
oosterburen stoort zich eraan
dat er al weken kerstmannen,
kerstkransjes en schuimpjes in
de winkels liggen. Ook glühwein
en kerstliedjes zouden onder het
verbod moeten vallen, menen
veel ondervraagden in een peiling van YouGov in opdracht van
persbureau DPA. Bijna de helft
van de ondervraagden vindt dat
de vroege verkoop de voorpret
bederft.
Producenten van de lebkuchen (een soort peperkoek), stollen en ander seizoensgebak zien

pese Unie, de Verenigde Staten
en de Verenigde Naties hadden
om zijn vrijlating gevraagd.
De Oeigoeren zijn een islamitisch volk in het westen van China. De Chinese regering houdt
leden van de minderheid verantwoordelijk voor terreuraanslagen in China.
De EU noemde de veroordeling ‘volkomen ongerechtvaardigd’. Tohti heeft volgens de

Van onze redactie
Kruibeke - Het Spaanse hooggerechtshof
bespreekt
‘zeer
binnenkort’ het verzoek van de
Vlaamse Ingrid Sartiau om de
voormalige koning Juan Carlos
tot een vaderschapstest te dwingen. Dat heeft de inwoonster
van het Oost-Vlaamse Kruibeke
gisteren laten weten. Sartiau
zegt dat Juan Carlos haar vader
is. Zij zou geboren zijn na een

Producenten van de lebkuchen (foto), stollen en ander seizoensgebak zien helemaal niets in wettelijke maatregelen van kerstspullen.
helemaal niets in wettelijke
maatregelen. ,,Natuurlijk zal een
dergelijke wet een enorme invloed hebben op de omzet van
bedrijven en de werkgelegenheid”, zegt een woordvoerder
van de Duitse gebaksproducent
Lambertz-Gruppe, gisteren tegen DPA. Bovendien levert zijn
bedrijf, naar eigen zeggen de
wereldmarktleider in seizoensgebak, momenteel gewoon

herfstgebak. ,,We gebruiken
geen kerstmotieven - geen kerstbomen, sterren, klokken en ga
zo maar door.”
Ook concurrent Wicklein Lebkuchen uit Neurenberg is die
mening toegedaan. ,,Lebkuchten is geen kerstgebak maar seizoensgebak”, het seizoen daarvoor begint ‘al eeuwen in september’,
aldus
een
woordvoerder.

paar wilde nachten die haar
moeder Liliane tijdens een vakantie in Spanje met de toenmalige prins zou hebben doorgebracht. Sartiau begon in 2012
een gerechtelijke procedure in
Madrid, maar haar aanvraag
werd afgewezen omdat de koning onschendbaar was. Nadat
Juan Carlos in juni afstand van
de troon had gedaan, diende Sartiau opnieuw een aanvraag in.

Britse gijzelaar smeekt
om leven in boodschap
Van onze redactie
Londen - De Brit Alan Henning
die wordt vastgehouden door IS,
heeft een audioboodschap gestuurd naar zijn familie. De
hulpverlener smeekt daarin voor
zijn leven. Meer details over het
geluidsbestand zijn nog niet bekend. Hennings vrouw, Barbara, heeft IS oproepen om haar
man vrij te laten. Het is haar
tweede oproep. Allan Henning
was vorige week te zien in een
video die IS publiceerde van de

onthoofding van de Britse hulpverlener David Haines. Na de
brute moord kwam Henning in
beeld en dreigde de beul dat hij
de volgende zou zijn als GrootBrittannië zich niet zou terugtrekken uit de internationale coalitie. Ook toen vroeg Barbara
om vrijlating van haar man. De
47-jarige Henning was in Syrië
om medische hulpmiddelen te
leveren aan vluchtelingen in het
noorden van het land. Daar werd
hij eind december ontvoerd.
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IS plaatst
video van
journalist
Van onze redactie

Dubai - Islamitische Staat (IS) heeft opnieuw een video
gepubliceerd met de Britse journalist John Cantlie, die al
sinds eind 2012 in handen van de extremistische groep
zou zijn.
Cantlie uit in de video kritiek
op de voorbereidingen van de
aanvallen op de groepering. Hij
verwijt de Amerikaanse president Barack Obama, die lang de
diplomatieke weg verkoos boven
aanvallen, dat hij nu in een oorlog wordt gezogen die hij niet
kan winnen. De tekst die Cantlie
uitsprak is vermoedelijk niet van
hemzelf. ,,De president noemde
het Irak-conflict van George
Bush ooit een ‘domme oorlog’
en kon niet wachten Amerika eruit terug te trekken toen hij aan
de macht kwam. Maar nu wordt
hij er onontkoombaar in teruggetrokken.” De Brit draagt in de
video een oranje T-shirt en zijn
haar is kortgeknipt. Hij omschrijft IS als ‘de machtigste jihadistische beweging uit de recente geschiedenis’, die niet geraakt zou kunnen worden door
Amerikaanse politici die de
groep als ‘afschuwelijk’ of ‘ver-

achtelijk’ omschrijven. ,,De huidige schattingen dat 15.000
manschappen nodig zijn om Islamitische Staat te bestrijden,
zijn lachwekkend laag. Dit is
niet een ongedisciplineerde
groep met een paar Kalasjnikovs.”
Cantlie werd eerder in 2012
ook al gegijzeld in Syrië, samen
met de Nederlander Jeroen Oerlemans. Ze werden toen na ruim
een week vrijgelaten. Drie mensen werden voor de ontvoering
aangeklaagd in Groot-Brittannië. Ze gingen echter vrijuit, ook
omdat Cantlie niet als getuige
kon verschijnen.
Het is niet bekend hoeveel gijzelaars IS heeft. De Amerikaanse journalisten James Foley en
Steven Sotloff en de Britse hulpverlener David Haines zijn onlangs onthoofd. IS dreigt hetzelfde te doen met de Britse
hulpverlener Alan Henning.

De Brit draagt in de video een oranje T-shirt en zijn haar is kortgeknipt.
Van onze redactie
Dornbirn - Een overleden rijke
Oostenrijker wordt opgegraven
voor DNA-onderzoek, omdat
een Nederlander beweert een
zoon van hem te zijn. Oostenrijkse media meldden gisteren
dat in Dornbirn, in de westelijke
deelstaat Vorarlberg, met de opgraving is begonnen.
De rechter wil daarmee eindelijk een punt zetten achter een
slepende juridische strijd, waar-

Lichaam
opgegraven
voor aanspraak
op erfenis
bij de Nederlander ook met de
dood zou zijn bedreigd. Onderzoek van het DNA-materiaal in
Innsbruck moet over enkele we-

De oppositie en ook een deel van Rajoy’s eigen partij waren fel tegen het wetsvoorstel. Daarin staat dat
abortus alleen mogelijk is als er verkrachting in het spel is of als de vrouw ernstige gezondheidsproblemen heeft door de zwangerschap.

Spanje haalt strenge abortuswet van tafel
Van onze redactie
Madrid - De Spaanse regering
heeft een wetsvoorstel ingetrokken dat het recht op abortus
sterk beperkte. Premier Mariano
Rajoy van de conservatieve
Volkspartij (PP) maakte dat
gisteren bekend, meldde de
Spaanse krant El Pais.
Minister Alberto Ruiz-Gallardón van Justitie, die het wetsvoorstel had voorbereid, is uit
protest afgetreden. De oud-burgemeester van Madrid voelt zich
door Rajoy voor schut gezet. Hij

is niet alleen uit de regering gestapt, maar geeft ook zijn zetel
in het parlement en zijn functies
in de Volkspartij op.
De oppositie en ook een deel
van Rajoy’s eigen partij waren
fel tegen het wetsvoorstel. Daarin staat dat abortus alleen mogelijk is als er verkrachting in het
spel is of als de vrouw ernstige
gezondheidsproblemen heeft
door de zwangerschap. De ministerraad keurde het wetsvoorstel in december goed. De weerstand tegen de strengere regels -

nog strenger dan tussen 1985 en
2010 - bleek uiteindelijk te groot.
Rajoy komt nog wel met een
aanpassing op de huidige wet:
Meisjes van zestien en zeventien
hebben toestemming van hun
ouders nodig voor een abortus.
In 2010 legaliseerde de (sociaaldemocratische)
regering
abortus tot in de 14e week van de
zwangerschap. In februari demonstreerden tienduizenden
mensen in de hoofdstad Madrid
tegen de plannen om het recht
op abortus te beperken.

Van onze redactie
Moskou/Istanbul - Syrië moet
vooraf toestemming geven voor
aanvallen op doelwitten in dat
land. Dit beklemtoonde gisteren
het Russische ministerie van
Buitenlandse Zaken naar aanleiding van de eerste Amerikaanse
bombardementen op Syrisch
grondgebied.
,,Alle dergelijke acties moeten
worden uitgevoerd overeenkomstig het internationaal recht. Dat
betekent dat een eenzijdige aankondiging niet volstaat, maar dat
toestemming van de Syrische regering of van de VN-Veiligheidsraad nodig is”, beklemtoonde
het Kremlin.

Rusland:
Vooraf
toestemming
Syrië nodig

Leger. Die pro-westerse oppositie is echter gemarginaliseerd
door radicale soennitische strijders. De pro-westerse oppositie
heeft gisteren in Istanbul de
Amerikaanse aanvallen op soennitische extremisten verwelkomd. De VS bombardeerden
onder meer in en bij de NoordSyrische stad Raqqa. Raqqa
geldt als de hoofdstad van de extremisten van Islamitische Staat
(IS). ,,Dit maakt ons sterker in
de strijd tegen Assad. Deze campagne moet doorgaan tot IS volkomen uit Syrië verwijderd is”,
aldus een verklaring van de oppositiebeweging Syrische Nationale Coalitie.

ken aantonen of de Nederlander
een zoon van de overledene is.
De Oostenrijker Siegi F. overleed in 2007 en liet zijn zoon en
dochter meer dan 10 miljoen euro na.
Een man die als kind in
Nederland werd geadopteerd,
claimt dat de overleden Oostenrijker zijn echte vader is. De
zoon en de dochter willen niets
met hem te maken hebben en
bestrijden zijn claim.

De VS voeren in Irak luchtaanvallen uit op jihadisten met
instemming van de regering. De
VS zijn echter fel tegenstander
van de Syrische regering van
president Bashar al-Assad. Washington steunt de pro-westerse
oppositie tegen Assad inclusief
het gewapende Vrije Syrische

Van misbruik verdachte
oud-bisschop opgepakt
Van onze redactie
Vaticaanstad - Jozef Wesolowski, de vroegere nuntius (ambassadeur) van het Vaticaan in de
Dominicaanse Republiek, is
gisteren in Vaticaanstad gearresteerd. Dat heeft het Vaticaan

bekendgemaakt. De Pool Wesolowski wordt ervan beschuldigd
dat hij tegen betaling kinderen
heeft misbruikt terwijl hij in het
Caraïbische land diende. Hij
werd in juni uit het priesterambt
gezet.
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Van Dijk is
wereldtitel
tijdrit kwijt
Van onze redactie

Ponferrada - Ellen van Dijk wilde er gisteren alles aan
doen om haar regenboogtrui te behouden. Ze had het tricot als extra motivatie in haar hotelkamer in Spanje
gehangen.
Maar ondanks haar goede wil
slaagde de Nederlandse er niet
in haar titel op de individuele
tijdrit te prolongeren. Met een
ruime minuut achterstand op
haar Duitse opvolgster Lisa
Brennauer (38.48) moest ze genoegen nemen met de zevende
plaats.
,,Ik zat de hele race vol twijfel
en vragen”, baalde Van Dijk
naar haar race. ,,In het begin liep
het nog best wel goed, maar kon
daarna de tijden niet halen die ik
wilde. Mijn moraal kwam toen
in een neerwaartse spiraal terecht. Ik was mezelf alleen maar
in de put aan het praten.”
Van Dijk reed het laatste deel
van haar race in de regen. Maar
ze had toen al een behoorlijk
achterstand opgelopen op de
beste drie rensters in de tussenstand. Het slechte weer was dan
ook geen excuus voor haar. ,,Ik
reed al als een krant en toen als
een natte krant”, zei ze terwijl ze
als troost een stukje chocolade
at. Vorig jaar blaakte Van Dijk
juist van het zelfvertrouwen. Ze
was al maanden bezig met
slechts een doel: De wereldtitel
pakken. In Italië zette met de
gouden plak de kroon op een
uitstekend seizoen. Na dit succes kwam er echter ontzettend

veel op haar af. ,,Ik had hier ook
jaren van gedroomd en dan ineens lukt het. Mijn voorbereiding was goed. Ik wilde echt ook
heel graag. Maar ik was voor
mijn gevoel niet vooruit te branden.”
Van Dijk was dit jaar in de
tijdritten beduidend minder dominant dan in 2013. Ook raakte
ze haar nationale titel kwijt aan
Annemiek van Vleuten, die het
WK na de zware valpartij in de
ploegentijdrit voortijdig moest
verlaten. Ze won in april wel de
Ronde van Vlaanderen, voor
haar de mooiste triomf na haar
wereldtitel. ,,Mijn voorbereiding
was goed. Maar in mijn hoofd
was het niet oké.”
Haar opvolgster Brennauer
was volledig overrompeld na
haar succes. ,,Het moet echt nog
wel even tot mij door gaan dringen dat het echt zo is”, zei de
Duitse. Brennauer won zondag
samen met Chantal Blaak met
Specialized-Lululemon ook al
goud in de ploegentijdrit. Blaak
finishte gisteren als 13e op 1.35
van de winnares. ,,Ik vloog erin.
Maar ik viel wel een beetje stil
aan het einde. Ik moest het niet
echt hebben van dat klimmetje.
Maar ik heb toch alles eruit gehaald”, zei Blaak.

Het huidige Anfield heeft op dit moment ruim 45.000 zitplaatsen.
Van onze redactie
Liverpool - Liverpool mag beginnen met de uitbreiding van het
stadion aan Anfield Road. De
Engelse club heeft gisteren toestemming gekregen voor de eerste fase van de verbouwing. Om
te beginnen wordt de ‘Main
Stand’ aangepakt. Er komen
8.500 zitplaatsen bij, waardoor

vervolgens adviseerde op te geven. De Amerikaanse verliet
langzaam lopend met ondersteuning het court. Later werd
bekend dat ze naar een ziekenhuis is gegaan voor verder
onderzoek.
Het voortijdige afscheid van
Williams was na het besluit van
Li Na te stoppen een nieuwe
tegenslag voor de organisatie
van het met 2,4 miljoen dollar
gedoteerde Chinese evenement.
Maar daar bleef het niet bij. Verscheidene andere geplaatste
speelsters vlogen er gisteren in
de tweede ronde uit, onder wie
Simona Halep, Eugenie Bouchard en Sara Errani. Jelena Jankovic liep al vroeg in de partij tegen Coco Vandeweghe een rug-

de totale capaciteit voor het seizoen 2016-2017 op 54.000
komt. Sommige gemeenteraad-

sleden hadden bedenkingen bij
de plannen van de 18-voudig
landskampioen omdat ze infrastructurele problemen vreesden
bij de toeloop van veel meer supporters. Hun motie is met ruime
meerderheid verworpen. Op termijn wil Liverpool bijna 60.000
fans kunnen verwelkomen op
Anfield.

Wiersma streeft met turnsters naar top 16
Van onze redactie
Beekbergen - Vrouwenbondscoach Gerben Wiersma reist vrijdag met zeven turnsters af naar
China, waar op 3 oktober het
WK begint. De doelstellingen
werden gisteren in Beekbergen
toegelicht: als land een top 16notering, individueel een plaats
in de allroundfinale en een top
12-notering op een toestel.
Wiersma, die pas na de podiumtraining een reserve aanwijst, heeft onder anderen Céline van Gerner weer in zijn selectie. Zij was in 2012 in Londen

verantwoordelijk voor het beste
resultaat (12e) ooit van een
Nederlandse turnster op de
Olympische Spelen. Pas in mei
meldde ze zich na lange absentie in de turnzaal. ,,Haar niveau
is nu al bewonderenswaardig”,
meldde de bondscoach.
Van Gerner zelf mikt op een
plaats in de allroundfinale, waarin de beste 24 meerkampsters
uitkomen. Wiersma neemt verder Shirley van Deene, Vera van
Pol, Maartje Ruikes, Lisa Top en
de tweeling Sanne en Lieke Wevers mee naar Nanning, waar de

vrouwen op 5 oktober voor het
eerst in actie komen.
Wiersma: ,,Ons doel blijft
structureel vanaf 2020 bij de
beste twaalf landen van de
wereld te horen. Maar dat betekent niet dat we niet vol voor Rio
gaan. Het gaat er de komende jaren om de D-scores omhoog te
krijgen en de fitheid van de turnsters te vergroten.” In Nanning
plaatsen de beste 24 landen zich
voor het WK van 2015, het eerste
kwalificatiemoment voor de
Olympische Spelen van Rio de
Janeiro.

Goede start Nederlandse
volleybalsters bij WK

Serena Williams geeft
snel op in Wuhan
Van onze redactie
Wuhan - Serena Williams heeft
gisteren bij het tennistoernooi in
het Chinese Wuhan de strijd
voortijdig moeten staken. De
Amerikaanse nummer één van
de wereld voelde zich niet goed
op de baan in haar partij tegen
de Française Alize Cornet. Ze
speelde in China haar eerste
toernooi sinds haar eindzege bij
de US Open eind augustus. In
de finale won ze toen van haar
Deense vriendin Caroline Wozniacki.
Williams had de opslag van
Cornet net gebroken en leidde
in de eerste set met 6-5, toen ze
onwel werd. Ze liet een arts komen, die haar temperatuur opnam, bloeddruk controleerde en

Liverpool
mag Anfield
uitbreiden

Het voortijdige afscheid van
Williams was na het besluit van
Li Na te stoppen een nieuwe
tegenslag voor de organisatie
van het met 2,4 miljoen dollar
gedoteerde Chinese evenement.
blessure op en gaf bij 1-4 in de
eerste set op.

Van onze redactie
Verona - De Nederlandse volleybalsters zijn gisteren goed begonnen aan het wereldkampioenschap in Italië. De ploeg van
bondscoach Gido Vermeulen
won de eerste groepswedstrijd
met 3-0 van Kazachstan. De setstanden waren 25-21 25-17 25-21.
Oranje moet het vandaag opnemen tegen Thailand. Amerika, titelverdediger Rusland en
Mexico zijn de andere tegenstander in de poule. De beste
vier gaan door naar de volgende
ronde. Vermeulen koos in het
eerste duel voor Femke Stoltenborg, Yvon Beliën, Celeste Plak,
Anne Buijs, Judith Pietersen,
Robin de Kruijf en Myrthe
Schoot als basisspeelsters. In het
begin van de eerste set ging het

tot 12-12 gelijk op, Nederland
sloeg daarna een gaatje van een
paar punten. In de slotfase
kwam Kazachstan nog wel terug
tot 21-20, maar Oranje maakte
het af: 25-21. In het tweede bedrijf hadden de Oost-Europese
vrouwen weinig in te brengen.
Nederland pakte al snel een ruime voorsprong en gaf deze niet
meer weg. In de derde set leek
Kazachstan onder aanvoering
van de 1,95 meter lange Tatjana
Moedritskaja iets terug te doen.
De ploeg kwam met 13-8 voor.
Maar de vrouwen van Vermeulen vochten zich terug. Onder
leiding van de serverende Yvon
Beliën maakte Nederland vijf
punten op rij. Oranje trok de
winst daarna met 25-17 naar zich
toe.
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Van onze redactie
Zürich - In navolging van de
Europese voetbalbond Uefa wil
ook de mondiale federatie Fifa
tijdens een wedstrijd een pauze
van drie minuten inlassen als er
bij een speler mogelijke sprake

Fifa: Pauze bij mogelijke hersenschudding
is van een hersenschudding. Dit
voorstel is door de medische
commissie van de Fifa voorgelegd aan het bestuur.

Pas als een teamarts aan de
voetballer toestemming geeft
om verder te spelen, kan de wedstrijd worden hervat.

Tot nu toe mogen de spelers
dit zelf bepalen. In het verleden
ging dit een paar keer mis.
De
Duitse
international

Christoph Kramer ging na een
knal tegen zijn hoofd tijdens de
WK-finale toch nog een kwartier
door.
Hij kon zich daarna niets
meer herinneren van zijn optreden in de wedstrijd.

El Ahmadi onzeker bij Feyenoord
Van onze redactie

Rotterdam - Het is onzeker
of Karim El Ahmadi vandaag kan meedoen in de
bekerwedstrijd van Feyenoord tegen Go Ahead
Eagles.
De Marokkaanse middenvelder kampt met een lichte blessure na de klassieker tegen Ajax
van afgelopen zondag. Dat liet
trainer Fred Rutten gisteren weten in de aanloop naar de wedstrijd in Deventer. Rutten, die
zaterdag opnieuw met Feyenoord aantreedt in Deventer voor

de competitie, zal niet veel wijzigingen aanbrengen. Hij wil zoveel mogelijk vasthouden aan
het elftal dat zondag tegen de
verhoudingen in van Ajax verloor.
,,Gezien de huidige situatie
zijn we niet in de positie om spelers rust te geven. We spelen deze week twee heel belangrijke
wedstrijden tegen Go Ahead
Eagles, dat ook nog eens een
echte cupfighter is. Dan kun je
niet gaan experimenteren”, gaf
Rutten aan op de clubwebsite.
Nieuwkomer Kenneth Vermeer staat opnieuw in het doel.
Rutten had eerder deze maand

desgevraagd gezegd dat Erwin
Mulder, die op de bank terecht is
gekomen door de komst van de
ex-Ajacied, mogelijk in het
KNVB-toernooi zijn wedstrijden
kon gaan meepakken. ,,De keu-

Dit
we
eke
nd
!

Fernando Santos nieuwe
bondscoach van Portugal
Van onze redactie
Lissabon - De Portugese voetbalbond (FPF) heeft Fernando Santos aangesteld als de nieuwe
bondscoach. De 59-jarige oudtrainer van onder meer FC Porto, AEK Athene, Panathinaikos
en Benfica volgt Paulo Bento op,
die na een teleurstellende start
in de EK-kwalificatie moest vertrekken. Portugal ging in het
eerste duel onderuit tegen Alba-

SEPT. 25 - 28

at WTC

De Boer rekent op een gemotiveerd Ajax na het tegenvallende
optreden van zijn ploeg zondag
in de klassieker tegen
Feyenoord.
speelden niet goed. ,,Ik verwacht
elke wedstrijd een goede reactie,
van alle spelers die spelen. Ik wil
vandaag een gretig Ajax zien, die
de tegenstander probeert te overrompelen. Dat is het belangrijkste dat ik wil zien. De jongens
die morgen spelen mogen zich
laten zien; ze mogen ons overtuigen. Normaal is dit een duel
waarin je ook aan je vertrouwen
kunt werken. Dat kan een mooie
bijkomstigheid zijn.”

nië. Onder leiding van Bento
werd Portugal bij het WK ook in
de groepsfase uitgeschakeld.
Santos was eerder werkzaam als
bondscoach van Griekenland.
Hij leidde het land bij het WK
naar de laatste zestien. Santos is
wel voor acht wedstrijden geschorst, omdat hij een official
beledigde na de wedstrijd tegen
Costa Rica. Hij is in hoger beroep gegaan in deze zaak.

de afgelopen periode zeer professioneel opgesteld.” Rutten
kan zeker niet beschikken over
de langer geblesseerden Khalid
Boulahrouz en Rodny Lopes Cabral.

Advertentie

Boer in doel van Ajax
Van onze redactie
Amsterdam - Diederik Boer staat
vandaag in het doel van Ajax tijdens het bekerduel tegen JOS.
Dat heeft coach Frank de Boer
gisteren laten weten. Vaste keeper Jasper Cillessen blijft aan de
kant. Ook Joël Veltman, Kolbeinn Sigthórsson en Niklas
Moisander zitten niet bij de wedstrijdselectie voor de ontmoeting
met de amateurclub. ,,Veel jongens die de afgelopen duels op
de bank zaten, krijgen tegen JOS
een kans. Ik heb mijn opstelling
al klaar. Diederik Boer keept.
Verder spelen ook Ricardo van
Rhijn, Mike van der Hoorn, Stefano Denswil, Nick Viergever,
Jairo Riedewald, Davy Klaassen,
Lerin Duarte, Arek Milik, Ricardo Kishna en Lucas Andersen.
Zij vormen de basisploeg”, aldus
De Boer. Boer kwam in augustus over van PEC Zwolle na
het vertrek van Kenneth Vermeer naar Feyenoord. De Boer
rekent op een gemotiveerd Ajax
na het tegenvallende optreden
van zijn ploeg zondag in de klassieker tegen Feyenoord. De Amsterdammers wonnen maar

ze voor Vermeer heeft te maken
met de vastigheid die dit team
wil hebben in herkenbare situaties. Het is logisch dat Mulder teleurgesteld is, maar ondanks die
teleurstelling heeft Erwin zich

Deelnemers

 AMIGOE de Krant  CIBC FirstCaribbean International Bank 
Citizens Insurance  Curacao Foods Trade Inc.  Customize Fire & Safety Solutions N.V.  D-con
Design and Construction Center N.V.  Dushi Homes  Dynaf Caribbean N.V.  Eco Energy N.V.
 Encontrol Consultancy  Firgos  FKP  Flow Curacao  Gongo Caribbean II B.V.  Handyman
Doors and Windows N.V.  Hi-Tech Electronics & Electricals  I.F.A. Solar Energy  ITL Caribbean
 La Curacao  Landhuis Brakkeput Mei Mei  Maduro & Curiel’s Bank N.V.  Miko Curacao B.V.
 MTech Electrical Supplies B.V.  Nagico Insurances  Professional Pest Control  RBC Royal Bank
N.V.  Sagicor Capital Life Insurance  Samira Matrassenfabriek  Scarlet N.V.  Sherwin Williams
 Sorefan Trading NV  Stichting Monumentenzorg Curacao  Swiss Sense  Vivian's Nursery 

Watts up Energy  WEMA Home and Hardware Center  XTouch Curacao  Zenitel Caribbean B.V.

Openingstijden
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

25 sept.
26 sept.
27 sept.
28 sept.

Entree
20.00 - 23.00
18.00 - 23.00
18.00 - 23.00
11.00 - 22.00

Volwassenen
Naf. 7,50 p.p.
Kinderen & 60+ Naf. 5,00 p.p.
Deze beurs wordt georganiseerd door
Destination Curaçao. Voor meer info:
T. 463-6178, info@destination-curacao.com

Gratis Seminars Vrij. 26 en Zat. 27 September
Check de Facebook pagina van Destination Curaçao voor het complete seminar
programma. Aanmelden is niet verplicht, maar als u zeker wilt zijn van een plaats,
meldt u dan aan via tel. 4636178 of mail naar info@destination-curacao.com.
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Antilliaans
Dagblad

is te koop op Aruba, Bonaire
en Curaçao in de volgende
kiosken en supermarkten:
ARUBA
YINLU SUPERMARKET
DE WIT ORANJESTAD / ARU BOEKHANDEL
VALERO BOULEVARD
SUPERFOOD
LING & SONS SUPERMARKET
VAN DORP AIRPORT
VAN DORP FERGUSONSTRAAT
NEW FOOD CENTER
FA YANG SUPERMARKET
BOTICA SANTA CRUZ
BRUNA ARUBA
VALERO SANTA CRUZ
TEXACO SEROE BLANCO
BRIGHT SUPERMARKET
DE WIT SAN NICOLAS
THE SNACK SHACK

BONAIRE
VALERIE SHOP
JOKE'S MINIMARKET
WAREHOUSE
PARADISE PHOTO
FLAMINGO BOOKSTORE
MORE FOR LESS
KADUSHI
EXITO SUPERMARKET
CARIMEX
SUNSHINE SUPERMARKET
ZHUNG KONG
ADDO'S BOOKSTORE
VAN TWEEL SUPERMARKET
TOP SUPER MARKET
CHINA STORE

CURAÇAO
ALBERT HEIJN SUPERMARKET
ARCO IRIS SUPERMARKET
AVILA STORE
BAKKERIJ DE ZON
BARBARA MINIMARKET
BEADS & PIECES
BEEP BEEP
BOEK PLUS
BON BINI SUPERMARKET
BONANZA STORE
BOULEVARD MARKET PLACE
BRUNA
CAFÉ BRITT AIRPORT
CALIFORNIA SUPERMARKET
CCR HOTEL (HILTON)
CENTRUM MAHAAI
CENTRUM PISCADERA
CHOGOGO RESORT
COCONUTS
DANIEL LUCKY STORE
DON CARLOS OTROBANDA
DON CARLOS ZUIKERTUIN MALL
HOLLANDSE BAKKERIJ ILANDWEG
HOLLANDSE BAKKERIJ CCSB
HOLLANDSE BAKKERIJ STA. ROSA
HOTEL AVILA
KABUYA TERRACE
LA JESMA
LIONS DIVE HOTEL
MANGUSA CAS CORA
MANGUSA RIO CANARIO
MENSING KAMINADA
MINI MARKET NATIONAL
MORENA RESORT
NEWS CAFÉ KURA HULANDA
NOS TIENDA HOSPITAL
NUEVO COLON SUPERMARKET
PAPAGAYO BEACH RESORT
PIETERSZ KOFFIESHOP
PLAZA SHOP
SALINJA'S PLACE
SAMSOM JAN NOORDUYN
SAN PEDRO SUPERMARKET
SHARON SHOP & MORE
SUN VALLEY MINI MARKET
SUPERMARKET 2000
SUPRÉME REAL SOUVENIR SHOP
TOKO CENTRO MINIMARKET
TOKO LUSITANO
TOKO WILLIBRORDUS
TOPOGIGIO
VAN DEN TWEEL SUPERMARKET
VREUGDENHIL SUPERMARKET

Voor informatie bel 747-2200

ABCourant NV
Prof. Kernkampweg z/n
Postbus 725
Willemstad, Curaçao
Tel. (9) 7472200
Fax (9) 7472257
www.antilliaansdagblad.com
algemeen@antilliaansdagblad.com
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DRUKKERIJ
De Stad NV
ABONNEMENTEN
(Uitsluitend op Curaçao)
Opgave van nieuwe abonnementen
kan schriftelijk of telefonisch op
werkdagen van 8-17 uur (9) 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 administratiekosten in rekening gebracht.
BEZORGING
Bezorgklachten: ma. t/m zaterdag
van 8-10 uur, telefoon (9) 7472200.
ADVERTENTIES
Advertenties kunnen tot 12 uur op de
dag voor verschijnen worden gereserveerd, 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.

