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Curaçao

Duwer krijgt
2 dagen straf

‘Relatie
Koninkrijk
status quo’
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Volgens Gert Oostindie, die aan het hoofd
staat van het grootscheepse onderzoek op alle
Nederlands-Caribische eilanden, getiteld ‘Confronting
Caribbean Challenges (CCC)’, zal er niet veel veranderen
in de relaties binnen het Koninkrijk met een nieuwe
regering in Nederland.
Oostindie is directeur van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde (KITLV).
Hij schrijft dit in het voorwoord
van de nieuwsletter met betrekking tot het CCC-onderzoek. Op
de vraag of de Nederlandse verkiezingen een verandering zullen betekenen in het leven van
de Nederlands-Caribische eilanden en of er nieuw beleid zal komen, antwoordt Oostindie:
,,Vanuit mijn gesprekken met
stakeholders aan beide zijden
van de oceaan, ben ik er niet zo
zeker van dat er een grote verandering zal komen. De relatie met

de Caribische eilanden zal van
lage prioriteit blijven binnen de
Nederlandse politiek. De eilanden verdienen meer positieve
betrokkenheid, maar daar staat
ook marginaliteit tegenover, de
eilanden zijn marginaal binnen
de Nederlandse politieke arena.”
Met betrekking tot de onderlinge relaties tussen de Caribische eilanden en hun respectieve moederlanden in Europa constateert de KITLV-directeur: ,,De
keuze om niet onafhankelijk te
worden van de Nederlandse en
Franse Cariben - maar ook in het
geval van de Britse Overzeese

Winnaar Moederdag-campagne

Het CCC-team, waarvan de leden regelmatig op de eilanden vertoeven voor hun respectieve onderzoeken.
FOTO KITLV
gebiedsdelen en Puerto Rico en
de Amerikaanse Maagdeneilanden - betekent niet automatisch
dat de eilanden zich identificeren als Frans, Nederlands, Brits
of Amerikaans.
Ook betekent dit niet dat de
volken het eens zijn met hun
verleden. Het is meer een gevolg
van pragmatische zorgen over
het heden en de toekomst. En
daar waar mensen spreken over
wat de voor- en nadelen zijn van

soevereiniteit, zie we vaak een
‘hoofd versus hart’-dilemma.
Wrok over het koloniale verleden of over de hedendaagse
postkoloniale bemoeienissen,
vertaalt zich niet naar een significante oproep tot onafhankelijkheid. De risico’s worden te hoog
ingeschat. En daarom blijven de
Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden in deze postkoloniale verwikkeling
gevangen.”

Advertentie

Masterclass
Blockchain, FinTech
& Smart Contracts
June 28, Willemstad, Curaçao

De winnaar van de Moederdag-campagne van de MCB bank in
samenwerking met Fun Miles is bekend. Sharnelise Conception
Luciana won 10.00 Fun Miles. Klanten konden met hun Fun Miles
een Kompa Leon Giftcard kopen en kregen een bag organizer en
een handcrème van Rituals cadeau. Op de foto Sharnelise
Conception Luciana met Fun Miles-vertegenwoordiger Kristeny
Delfinaen van MCB Angelique de Pool en Mariela Romero.
FOTO MCB BANK

Overtredingen Wapenwet
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Rond 19.35 uur op
zaterdag merkten agenten die
een patrouille aan het uitvoeren
waren in de Penstraat op dat drie
mannen verdacht reageerden
toen ze de patrouille zagen. Een
man zat op de rand van een
plantenpot en verstopte een
zwarte tas in de plantenpot en
twee stonden met elkaar te praten en gingen er vandoor. De
agenten controleerden de mannen en de locatie waar ze had-

den gestaan en gezeten. In de
verstopte tas vonden de agenten
een Walther P-5 pistool, een
plastic zak met 10 scherpe kaliber .38 patronen en een identificatiekaart die aan geen van de
drie personen toebehoorde.
De drie mannen, de 23 Curaçaoënaar J.S.M., de 24-jarige Dominicaanse J.L.G-C. En de 25-jarige op Sint Maarten geboren
R.R., werden ter plekke aangehouden voor overtreding van de
Wapenwet.

Crucial changes, in parƟcular as a result of digiƟzaƟon and new
technologies (FinTech) follow each other at a very rapid pace.
This has a major impact on organizaƟons in many sectors. For
exisƟng players in such sectors, it is necessary to keep up to date
with the latest technological innovaƟons to be suĸciently viable and
resilient and to face disrupƟve developments. In this interacƟve
master class, all major developments in Blockchain and FinTech will be
discussed. Speciﬁc aƩenƟon will be paid to the disrupƟve potenƟal of
blockchain technology with illustraƟve and regional oriented use cases.
ParƟcipants of the masterclass will
• Obtain knowledge about Fintech’s history, how it works, chances
and risks in general and blockchain technology and
cryptocurrency in parƟcular.
• Learn about the latest applicaƟons of blockchain, potenƟal new
business models and potenƟal new use cases for technology.
• Understand what Smart Contracts are and what their potenƟals are.
• Understand what the possibiliƟes and challenges for blockchain
are in the ﬁeld of laws and regulaƟons.

28/6 : Masterclass, open registraƟon,
1 full day, ($349,- pp)
29/6 : Training blockchain, disrupƟon &
leadership for execuƟves & sr. managers,
3 hours ($150,- pp)
30/6 : Workshop blockchain & Smart Contracts
for legal professionals, lawyers and auditors,
3 hours, ($150,- pp)

Find more informaƟon about the program and a
registraƟon form on: www.axveco.com
Call for InCompany / group rates:
Jan Willem de Waard
+5999 6935561

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De op Aruba geboren A.B.(43) is veroordeeld tot
een gevangenisstraf van twee dagen met het bevel dat deze straf
niet ten uitvoer zal worden gelegd en een proeftijd van een
jaar. Hij is veroordeeld voor het
duwen van een vrouw die daarvoor aangifte tegen hem deed.
Zij is door de duw komen te vallen en heeft daarbij een gecompliceerde fractuur aan haar rechterpols opgelopen wat door de
rechter gekwalificeerd wordt als
‘zwaar lichamelijk letsel’. Maar
aan het duwincident ging een
ander duwincident vooraf. De
aangeefster duwde namelijk
eerst de vrouw van A.B., die op
dat moment een kind op de arm
had. En hoewel het terugduwen
van de aangeefster volgens de
wettelijke voorschriften niet als
handelend uit noodweer bestempeld kan worden, doet het
gerecht dit toch. A.B. werd boos
nadat de aangeefster zijn echtgenote had geduwd en duwde
daarna terug.
Deze reactie is reflexmatig,
volgende op een kortstondige
aanranding van zijn echtgenote
die in feite al was afgelopen. Dit
terugduwen wordt als noodweerexces geoordeeld en maakt
hierdoor dat de verdachte niet
strafbaar is.” De lange duur van
het proces heeft vervolgens ook
tot strafvermindering geleid.

Geen verbod
op inreizen
smokkelaar
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In hoger beroep
heeft de 38-jarige in Rotterdam
wonende vrouw M.J. gewonnen
van het Openbaar Ministerie
(OM) die het hoger beroep had
ingesteld. Haar wordt geen inreisverbod opgelegd. In eerste
aanleg kreeg M.J. een gevangenisstraf van een jaar, waarvan
zes maanden voorwaardelijk en
een proeftijd van drie jaar voor
de smokkel van 155 gram cocaïne. In hoger beroep eiste het
OM een strafduur van 10 maanden en een inreisverbod van drie
jaar. In het vonnis staat hierover
dat de verdachte en haar raadsvrouw hebben aangegeven dat
het opleggen van een dergelijk
inreisverbod, mede gelet op de
hoge leeftijd en gezondheidssituatie van de vader van de verdachte, een te zware straf zou
zijn. Het Hof acht, alle belangen
afwegend, in het onderhavige
geval onvoldoende aanleiding
aanwezig om, naast de op te leggen vrijheidsbenemende straf,
teven een inreisverbod aan de
verdachte op te leggen.” De straf
in eerste aanleg blijft gehandhaafd.

