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‘Niet tornen
aan 28 april’
Hoogleraar staatsrecht: In uiterste 
geval heeft de rechter zelfs een rol
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aan de voor 28 april vastgestelde verkiezingsdatum valt
niet meer te tornen, stelt hoogleraar staatsrecht Arjen van Rijn aan de
University of Curaçao (UoC). ,,En ik vind dat in het uiterste geval de
rechter daar zelfs een rol in heeft, mocht er toch worden gepoogd de
verkiezingen te cancelen.”

Dat stelt Van Rijn
tegenover het Antilliaans
Dagblad onder andere op
de vraag op 28 april ‘heilig’
is. ,,Ook los van het juridi-
sche, zijn bij de kiezers in-
middels al legitieme ver-
wachtingen gewekt dat nu
zij aan zet zijn. Dat weer
de grond in boren zou
grenzen aan kiezersbe-
drog. Het zou in ieder ge-
val laten zien dat de kie-
zers niet werkelijk serieus
worden genomen.”

Ruim een jaar geleden
was er vergelijkbaar ‘ge-
doe’ met ontbinding van
de Staten en nieuwe ver-
kiezingen op Sint Maar-
ten. Daar zijn de vervroeg-
de verkiezingen waartoe
het kabinet-Gumbs beslo-
ten had uiteindelijk toch
nog met een half jaar 
uitgesteld, zogezegd om 
in de tussentijd een her-
vorming van het kiesstel-
sel door te voeren, maar
het ging niet zover dat
men het aandurfde de ver-
kiezingen helemaal te

schrappen. Van Rijn: ,,Dat
halve jaar heeft uiteinde-
lijk niets uitgehaald, van
een hervorming is tot nu
toe geen sprake geweest.
Het is het beste om de pil
direct te slikken, zoals de
Staatsregeling het ook
heeft bedoeld.”

Het ontbindingsrecht is
een oorspronkelijk recht
van de regering, dat niet
aan bepaalde regels is ge-
bonden. De hoogleraar:
,,Statenleden en -fracties
die gaan ship-jumpen ne-
men een welbewust risico.
Het kan ertoe leiden dat ze

uiteindelijk door de kie-
zers worden afgestraft. Of
beloond, dat zal moeten
blijken. In ieder geval is
het goed dat de kiezers nu
de gelegenheid krijgen
zich over het gedrag van
hun vertegenwoordigers
uit te spreken.” 

Hij vindt dat de nog
jonge regering-Koeiman
‘volstrekt terecht’ van haar
bevoegdheid om de Staten
te ontbinden gebruik heeft
gemaakt. ,,Als je ziet wat
er sinds de verkiezingen
allemaal gebeurd is, eerst
de affaire Braam, dan de
geloofsbrievenkwestie en
nu weer de move van de
PS-fractie, en hoe groot de
desillusie bij veel Curaçao-
ënaars is over het gedrag
van hun parlementariërs,
dan lijkt mij daar alle maar
dan ook alle reden toe.
Laat de kiezer het maar
zeggen.” 

‘Woorden gouverneur
serieus nemen’

Rietwijk op Hato. 

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad/Philipsburg -
Ramphis ‘Ronchi’ Riet-
wijk (1965), Rogelio ‘Greg’
Koeiman (1968) en Gil-
bertico ‘Kalala’ Felesia
(1978) zijn gisteren - na
een proces van ruim 3,5
jaar - uitgeleverd aan de
Verenigde Staten. Dat
heeft het Openbaar Mi-
nisterie bekendgemaakt. 

Felecia en Rietwijk ver-
lieten Curaçao en Koei-
man Sint Maarten met
een speciaal toestel van de
Amerikaanse autoriteiten
richting de Verenigde Sta-
ten. Daarmee is de uitle-
vering van het drietal ein-
delijk een feit. 

De uitlevering van de
drie mannen heeft een
lange voorgeschiedenis.
Het proces begon in 2013
op het moment dat er van-
uit de Verenigde Staten
een uitleveringsverzoek
voor drie personen
binnenkwam voor drugs-
smokkel. Het trio wordt
door de Amerikaanse
autoriteiten beschuldigd
van het minstens twee
keer smokkelen van drugs
vanuit Philipsburg. In juli
2013 beval de US District
Court for the Southern
District of New York de ge-
vangenhouding van de
mannen. 

Het proces om de man-
nen uit te leveren duurde
echter lang. Er zijn ver-
schillende rechtszaken ge-
weest via het Hof, via een

strafrechtelijk kort geding
en via een civiel kort ge-
ding om te trachten uitle-
vering tegen te gaan. De
uitlevering is zelfs bij twee
verschillende gelegenhe-
den door de Hoge Raad
van het Nederlands Ko-
ninkrijk in Den Haag - het
hoogste strafrechtelijk or-
gaan binnen het Konink-
rijk - behandeld. Eerst ge-
beurde dit op verzoek van

de verdediging en later op
verzoek van het Openbaar
Ministerie. 

Op 15 november 2016
besloot de Hoge Raad defi-
nitief dat de uitlevering ge-
rechtvaardigd en accepta-
bel is. En tot slot hebben
de gouverneurs van Cura-
çao en van Sint Maarten
op 16 januari 2017 het de-
finitieve besluit genomen
voor de uitlevering. 

Koeiman op Sint Maarten.  FOTO’S OM CURAÇAO

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - De fractie-
leiders van MFK, KdNT,
PS en Movementu Pro-
gresivo en onafhankelijk
Statenlid Eduard Braam
verlieten gisterochtend
na een bliksembezoek
weer het paleis van de
gouverneur. MFK-leider
Gerrit Schotte verklaar-
de ‘asombrá’ (stomver-

baasd) te zijn over het-
geen de gouverneur te-
gen het vijftal had ge-
zegd. De vertegenwoor-
diger van de koning 
op Curaçao is namelijk
van mening - net zoals
vele anderen - dat de Sta-
tenvergadering die de
nieuwe meerderheid af-
gelopen dinsdagavond
heeft belegd, illegaal is.
Als dit nieuwe blok van

elf Statenleden wenst
moties van wantrouwen
in te dienen, zullen ze tot
de vergadering van mor-
gen moeten wachten om
dat te doen. ,,Geen pro-
bleem, we hebben de
moties al klaar liggen”,
aldus Schotte. 

Gouverneur: Vergadering illegaal

Brief aan gouverneur
vandaag beantwoord
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na het be-
zoek van de ‘Groep van 11’
gisterochtend aan gouver-
neur Lucille George-Wout,
vertelde leider Gerrit
Schotte (MFK) van deze
nieuwe coalitie dat zij
maar één boodschap had-
den voor de gouverneur en
dat is dat Ruthmilda
Larmonie-Cecilia aange-
steld moet worden als for-
mateur van een nieuwe
regeringscombinatie.

Die regering - het betreft een
interim-kabinet van beperkte
omvang in afwachting van een
nieuw te vormen volwaardig ka-
binet (‘elke andere oplossing is
onaanvaardbaar’, luidde de
boodschap aan de gouverneur) -
zou dan moeten steunen op
MFK (4 zetels), KdNT (3), de
overgelopen PS (2), MP van Ma-
rilyn Moses (1) en het onafhan-
kelijke Statenlid Eduard Braam
(eveneens 1 zetel).

De elf waren maar voor korte
duur in het Gouverneurspaleis.
Na afloop gaven Schotte in het
midden gezeten, met aan zijn
rechterhand zijn MFK-partijge-
noot Gilmar ‘Pik’ Pisas en aan
zijn andere zijde Melvin ‘Mac’
Cijntje (degene die in het week-
end primair de stekker uit het
kabinet-Koeiman trok) een pers-
conferentie. Het was Schotte die
voornamelijk het woord voerde,
zoals hij de afgelopen dagen dui-
delijk de regie in handen heeft.

Hij verklaarde tegenover de
verzamelde pers dat het blok van
11 een onderhoud met de gou-
verneur had aangevraagd. Eerst
al op de nogal tumultueus ver-
lopen dinsdag; de dag dat de
nieuwe coalitie de macht in het
parlement overnam. Maar toen
bleek dat dit die dag niet meer
mogelijk was, werd besloten de
bespreking gisterochtend te la-
ten plaatsvinden. ,,Het was een
kort gesprek”, aldus Schotte. De
vijf leiders van de elf Statenleden
hebben de gouverneur één
boodschap naar eigen zeggen
loud en clear overgebracht: dat

Larmonie-Cecilia formateur
moet worden. Laatstgenoemde
was tot gisteren voor Pueblo So-
berano minister van Bestuur,
Planning en Dienstverlening
(BPD), maar werd dinsdag door
(een meerderheid van) de mi-
nisterraad ontslagen door
middel van een Landsbesluit.

Tijdens zijn persconferentie
herhaalde de MFK-voorman dat
de meerderheid van de zittende
parlementsleden had besloten
dat Larmonie-Cecilia formateur
moest worden en benadrukte
dat de overige leden - MAN (4
zetels), PAR (3), PNP (2) en
Hustu/Omayra Leeflang (1) -
‘ook waren uitgenodigd’. Dit
zegt Schotte in reactie op verwij-
ten dat de bijzondere Statenver-
gadering van dinsdagavond on-
wettig zou zijn. ,,Overigens, laat
er geen misverstand over be-
staan: de (door Mc William, red.)
opgeroepen vergadering van de
Staten aanstaande vrijdag gaat
door, met als doel om een ande-
re parlementsvoorzitter aan te
wijzen.” Formeel is Giselle
McWilliam (MAN en partijge-
noot van demissionair premier
Hensley Koeiman) Statenvoor-
zitter. Maar dinsdag zat Pisas
van MFK de vergadering voor.

Zelf zegt Pisas daarover dat
hij niet optrad als de formele
voorzitter van het Curaçaose
parlement, maar op die stoel zat
omdat hij de oudste is van alle le-
den en dan het recht heeft om
als een interim-voorzitter de ver-
gadering te leiden. 

Het ontslag van bewinds-
vrouw Larmonie-Cecilia en van
de andere PS-minister Jaime
Córdoba door de overige mi-
nisters van het demissionaire
kabinet-Koeiman was volgens
Pisas een ‘nieuwe ontwikkeling’
die noopte om een spoedverga-
dering te houden. En aangezien
Mc William deze niet opriep, zo-
als was verzocht, heeft de Groep
van 11 dat zelf maar gedaan, met
Pisas die de vergadering voorzat.

Direct al, nog diezelfde avond,
verklaarden de bewindslieden
van MAN, PAR en PNP dat dit
een illegale actie is geweest, in
de zin dat het niet rechtsgel-
dig zou zijn. Verschillende des-

kundigen (waaronder Stanley
Betrian en Pedro Atacho) herha-

len dit standpunt over een on-
wettige rechtshandeling.
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Brief aan gouverneur vandaag beantwoord

Tijdens het korte bezoek aan de

gouverneur hebben de fractie-
voorzitters van de nieuwe meer-
derheid in de Staten, aangevoerd

door Gerrit Schotte (MFK), een
brief overhandigd aan de gou-
verneur waarin laatstgenoemde
wordt verzocht Ruthmilda Lar-
monie-Cecilia als formateur aan
te stellen om een interim-kabi-
net te vormen. 

In de brief staat aangegeven
dat de ministers in het demissio-
naire kabinet-Koeiman van wie
de gouverneur de ontslagaan-
vraag (nog) niet heeft aanvaard,
niet langer het vertrouwen van
de meerderheid van de leden in
de Staten geniet. ,,Daarnaast ge-
nieten evenmin de Gevol-
machtigde minister en haar
plaatsvervanger nog het vertrou-
wen van de Staten”, zo staat in
het schrijven. 

,,In verband met de noodza-
kelijke continuïteit van de rege-
ring is het voor ons land van
doorslaggevend belang dat op zo
kort mogelijke termijn een inte-
rim-kabinet wordt gevormd, dat
kan rekenen op het vertrouwen
van de meerderheid van de le-
den van de Staten. De onderge-
tekenden dragen daarom me-
vrouw Ruthmilda D. Larmonie-
Cecilia voor als kabinets-
formateur in de zin van de
Landsverordening integriteit
(kandidaat-)ministers. Zij ver-
zoeken u haar met onmiddel-
lijke ingang een formatieop-
dracht te geven om te komen tot
de vorming van een voldoende
draagkrachtig (interim)kabinet.
De ondergetekenden wijzen u er
wederom met klem op dat voor
hen elke andere oplossing, zoals
de vorming van een interim-ka-
binet, dat niet kan rekenen op
een meerderheid in de Staten,
onaanvaardbaar is. Evenmin
aanvaardbaar is het aanblijven
van demissionaire ministers die
niet het vertrouwen van de Sta-
ten genieten.” 

In een reactie tegenover deze
krant laat de directeur van het
Kabinet van de Gouverneur we-
ten dat de brief van de nieuwe
meerderheid vandaag zal wor-
den beantwoord.

Dat concludeert demissionair
minister Suzy Camelia-Römer
(PNP) van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning (VVRP),
nadat zij de gang van zaken nog
eens op een rijtje heeft gezet, zo
zei zij gisteren.

Camelia-Römer: ,,De oorzaak
dat de regering is gevallen is niet
het Eilandelijk Ontwikkelings-
plan (EOP) of smart zoning,
maar wantrouwen. Zonering
was de aanleiding.” De VVRP-
minister schetst nauwgezet hoe
het zover heeft kunnen komen.
De Staten nemen op 25 novem-
ber 2016 een motie aan over de
aanpassing van het EOP die 
niet door de coalitie wordt ge-
steund. 

De coalitie maakt bezwaar te-
gen de verplichting om 1 mil-
joen gulden beschikbaar te stel-
len en met name Camelia-Rö-
mer staat erop dat de tekst
waarin de regering wordt ‘opge-
dragen’ wordt vervangen door
de regering wordt ‘dringend ver-
zocht’ om alle instanties en 
departementen door de overheid
te verplichten zich aan de 
resolutie van de Verenigde Na-
ties van Quito te houden en
binnen 15 dagen een bijeen-
komst te beleggen met alle sta-
keholders rond urbanisatie. Dat
gebeurt niet. Camelia-Römer:
,,De heer Schotte zei tijdens de
behandeling in de Staten dat 
de heer Cijntje als spiritueel va-
der van de motie het daarmee
niet eens was. De inhoud van 
de motie was in strijd met 
het regeerakkoord.” Een week
eerder, op 17 november, is 
Cijntje nog betrokken bij de
onderhandelingen over het 
regeerakkoord en dan komt ook
de evaluatie van het EOP ter
sprake. 

Volgens Camelia-Römer is in
een uitzending van Radio Mas
99 op 13 februari te horen dat
Cijntje van 17 tot 20 oktober in
Quito was en daar met MFK-lei-
der Gerrit Schotte afspraken
maakte over een standpunt over

smart zoning. Op 15 december
tekenen MAN, PAR, PNP en PS
het regeerakkoord en op 21
wordt de ontwerp-Landsverorde-
ning herziening Oostpunt tot
wijziging van het Eilandelijk
Ontwikkelingsplan Curaçao
(EOP) met 20 stemmen voor en
1 tegen aangenomen. Alleen
Omayra Leeflang van Un Kòr-
sou Hustu stemde tegen. Ook
PS en MFK gaan akkoord met
het zogenaamde model voor
‘Eucledian Zoning’, maar een
maand later zijn de partijen
voorstander van ‘Form-Based
Zoning’, aldus Camelia-Römer.
Cijntje zegt in de week voordat
het kabinet valt tegen TeleCura-
çao dat het hem betreurt dat het
onderwerp ‘zonering’ voor ver-
deeldheid zorgt. ,,Smart zoning
is de way to go.”

Camelia-Römer benadrukt
nog eens dat ook zij, zoals eigen-
lijk alle Statenleden, vindt dat
het EOP moet worden aange-
past. ,,Bijna 60 procent van het
eiland kan nu niet worden ont-
wikkeld. Projectontwikkeling in
een conserveringsgebied is nu
niet mogelijk, ook als het verant-
woord is.” Het proces loopt. De
VVRP-minister heeft gekozen
voor samenwerking met de des-
kundigen van Unops van de
United Nations. Op basis van
een Evidence Based Develop-
ment Framework wordt het be-
staande EOP geëvalueerd en de
gevolgen van een nieuwe ont-
wikkeling doorberekend.

Op 30 januari heeft Cijntje
nog een gesprek met PNP-voor-
zitter Henny Reinilia ‘over de
aanpassing van het EOP’. Op 2
februari geeft minister Camelia-
Römer een presentatie aan de
coalitie en wordt afgesproken al-
le veranderingen op een rijtje te
zetten om samen een beslissing
te nemen. Een week later, op 8
februari, gaan de Staten akkoord
met de installatie van de tijde-
lijke commissie smart zoning.
En op zondag 12 februari valt het
kabinet.
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Voor meer informatie of groepsreservering bel 

CARMABI Marine Education Center 462-4242

Wij zijn open van maandag tot vrijdag van 2pm-5pm

Gedurende Karnaval periode zijn we gesloten op 

27 en 28 februari.

Heb je ooit een tand van een Megalodon 

Shark gezien?

Weet je hoe groot de kaak van een haai kan zijn?

Weet je hoe zand eruit ziet onder een microscoop?

Weet je welke soorten koralen er allemaal zijn?

CARMABI

BEZOEK CARMABI MARINE EDUCATIE CENTRUM 

EN KRIJG ANTWOORD OP AL JE VRAGEN 

OVER DE ONDERWATERWERELD... EN NOG MEER!

NIKS TE DOEN IN DE VAKANTIE?

‘Regering
moest
vallen’
Camelia-Römer: Zonering 
als middel gebruikt
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alles was er al sinds oktober 2016 op
gericht om de regering te laten vallen. De Statenleden
van PS en MFK gebruikten de instelling van de tijdelijke
smart zoning-commissie als middel om dat doel te berei-
ken.

Het vijftal na het bliksembezoek aan de gouverneur. De gezichten spreken boekdelen. FOTO JEU OLIMPIO

Vervolg van pagina 1
regeringscrisis
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ondertussen op curaçao.

zeg ena, wat 
hoor ik? ga jij 
komende zomer 

jouw knappe 
neef bezoeken 
in nederland?

dat klopt!

ik zou george wel beter willen 
leren kennen. maar... hoe zit het
met die marine-officier van jou?

emile? mmm... ik heb 
zo een afspraakje.

jullie gouverneur wouters en onze minister van koloniËn 
welters willen de verdediging van curaçao versterken.

o, dus jij bent 
hier om mij te 

verdedigen. hihi!

natuurlijk verdedig ik jou en met de 
4 lanceerbuizen en torpedo's die we 

hebben gekregen, gaat dat wel lukken. 
we krijgen zelfs kanonnen en er wordt 

een complete kustbatterij gebouwd.

waar komen die ka-
nonnnen vandaan?

die zijn van een engelse kruiser afgehaald. 
we missen van de kanonnen alleen nog de 
richtapparatuur. die volgen nog (*). als er 

oorlog uitbreekt, staan wij klaar!

(*) helaas werden deze door een verkeerde adressering nooit geleverd

waarom zou men curaçao 
willen aanvallen?

omdat jullie hier een hele 
moderne olie-industrie ont-
wikkelen. brandstof is altijd 

een van de belangrijkste 
factoren in een oorlog.

G E O R G E  M A D U R O
H E L D  V A N  C U R A Ç A O  T O T  M A D U R O D A M
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Dat zegt Stanley Betrian
tegenover deze krant. Hij was in
2012 de interim-premier die
aangesteld werd in het tijdelijke
zakenkabinet. Betrian rekent
voor: ,,Er moet een formateur
aangesteld worden. Die heeft
drie weken nodig om een kabi-
net te vormen. De leden van het
kabinet moeten gescreend wor-
den. Dat duurt meestal een week
of vijf en dan is het al medio
april, terwijl de verkiezingen op
28 april zullen plaatsvinden.
Daar komt bij dat de eenmaal
genomen beslissing voor het
houden van verkiezingen, vast-
gesteld in een Landsbesluit en
ondertekend door de gouver-
neur, niet meer teruggedraaid
kan worden.” 

Hij legt uit dat het grote ver-
schil tussen de politieke situatie
in augustus 2012 en nu is dat in
2012 de toenmalige Statenvoor-
zitter Ivar Asjes (toen: PS) geen
vergaderingen meer belegde en
de nieuwe meerderheid in de
Staten genoodzaakt was elders
te vergaderen om besluiten te
nemen. De nieuwe plek voor het
vergaderen werd notarieel vast-
gesteld. Nu heeft de Statenvoor-
zitter Giselle Mc William (MAN)
weliswaar enkele vergaderingen
opgeschort, om zo de gemoede-
ren wat tot bedaren te brengen,
maar morgen is er een vergade-
ring belegd, waarbij mogelijk de
nieuwe meerderheid een andere
Statenvoorzitter uit hun gelede-
ren zal kiezen. Franklin Hanze
bevestigt dit. Hij was jarenlang
Statengriffier en kent het regle-
ment van haver tot gort, ook stu-
deerde hij rechten aan de Uni-
versity of Curaçao (UoC, toen
UNA). ,,De Statenvergadering
van afgelopen week was dan ook
niet legaal”, zo legt hij uit. ,,Dat
heeft de gouverneur ook te ken-
nen gegeven. Artikel 120 van het
reglement van orde wordt alleen
ingezet als er een impasse is ont-
staan en geen enkele uitweg
meer mogelijk is. Dat was het
geval in 2012, maar nu niet”, al-
dus Hanze. 

Maar vanaf vrijdag kan ‘het
verhaal’ - technisch gezien - ver-
lopen zoals dat ook in 2012 ver-
lopen is. Dan kan de gelijkenis
volgens Hanze wel opgaan. ,,Als
er een meerderheid in de Staten

is die vrijdag een nieuwe Staten-
voorzitter kiest, kan er een ver-
gadering opgeroepen worden
waarin met meerderheid van
stemmen besloten wordt tot het
instellen van een interim-kabi-
net tot aan de verkiezingen van
28 april omdat de huidige de-
missionaire regering niet het
vertrouwen geniet.”

Zijn eigen mening ventile-
rend stelt Hanze: ,,Het lijkt er
wel erg op dat de hele actie geba-
seerd is op wraak van Gerrit
Schotte (MFK). Het gaat om het
strelen van zijn eigen ego, om
het terugpakken van mensen en
instituties die hem en zijn kabi-
net in 2012 de deur hebben ge-
wezen. Het is geen goeie basis
voor de democratie.”
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‘Interim-
kabinet
onhaalbaar’
Ministers moeten screening ondergaan
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het instellen van een interim-kabinet is
technisch weliswaar mogelijk, maar is nagenoeg niet
haalbaar omdat de nieuw aan te stellen tijdelijke
ministers een screening moeten ondergaan. 

Asjes doet niet mee aan de komende verkiezingen. FOTO’S JEU OLIMPIO

Asjes doet niet mee aan
verkiezingen op 28 april
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Voormalig pre-
mier en oud-lid van Pueblo So-
berano, Ivar Asjes - die na ver-
trek bij PS zijn eigen partij Pro
Kòrsou oprichtte - doet niet mee
aan de komende Statenverkie-
zingen die voor 28 april gepland
staan. Dat heeft Asjes gisteren
op zijn Facebookpagina bekend-
gemaakt. ,,Ivar Asjes is niet lan-
ger actief in de politiek en zal
niet meedoen aan de komende
verkiezingen. Mijn eerste ver-
plichting is aan mijn familie. Ik
ben gelukkig en blij al mijn aan-
dacht te kunnen geven aan met

name mijn echtgenote en onze
kinderen. Ik wens alle deelne-
mers van de verkiezingen succes
toe en veel wijsheid aan de stem-
mers”, zo schreef de oud-pre-
mier gisteren. 

Bij de vorige verkiezingen, die
op 5 oktober 2016 plaatsvonden,
deed Asjes nog wel mee, toen als
voorman van zijn eigen partij
Pro Kòrsou. Asjes kwam met
zijn Pro Kòrsou toen niet verder
dan de voorrondes waarbij zijn
partij slechts 1.146 voorkeurs-
stemmen behaalde. Daarvan
kwamen er 616 op naam van As-
jes.

Tijdens de vorige verkiezings-
campagne wapperde de vlag
van Pro Kòrsou nog vrolijk in de
wind. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De twee PS-mi-
nisters Ruthmilda Larmonie-Ce-
cilia en Jaime Córdoba zijn ‘ont-
slagen’ door de rest, de meerder-
heid, van de ministerraad, op
grond van artikel 29 van de
Staatsregeling van Curaçao. 

Het eerste lid daarvan luidt:
,,De minister-president en de
overige ministers worden bij
Landsbesluit benoemd en ont-
slagen.” Niets meer en niets

minder. Een Landsbesluit is een
beslissing van de minister(s) en
moet medeondertekend worden
door de gouverneur.

Desgevraagd licht staatsrecht-
jurist Arjen van Rijn tegenover
het Antilliaans Dagblad toe dat

de bevoegdheid om een minister
te ontslaan ook voor een demis-
sionaire regering ‘gewoon blijft
bestaan’. De uitleg van artikel 29
lid 1 Staatsregeling is dat de mi-
nisterraad bij meerderheid tot
ontslag van een bewindspersoon
kan beslissen; de premier en
gouverneur tekenen.

,,Geen probleem dus”, aldus
de geraadpleegde Van Rijn. ,,Na
ontslag is de oud-minister een
privépersoon en gelden de ge-
wone bezoekregels voor Fort
Amsterdam en andere over-
heidsgebouwen. Weigeren hier
gehoor aan te geven is niet mo-
gelijk, want de minister die
wordt ontslagen gaat er niet
over.”

Het tweede lid van artikel 29

zegt het volgende: ,,Indien een
minister het vertrouwen van de
Staten niet langer heeft, stelt hij
zijn ambt ter beschikking.” Dit
laatste is in de huidige politieke
situatie van toepassing op de mi-
nisters van MAN, PAR en PNP;
immers het kabinet steunt niet
op de nieuwe meerderheid van
de Staten. 

De eerstvolgende geplande
Statenvergadering is morgen-
ochtend. Dan zal de nieuwe
meerderheid van MFK (van par-
tijleider Gerrit Schotte), KdNT
(met partijvoorman Amparo dos
Santos), de overgelopen PS’ers
(Melvin Cijntje en Sherwin Leo-
nora) plus de eenmansfracties
MP (van Marilyn Moses) en het
onafhankelijke Statenlid Eduard
Braam - samen goed voor 11 van
de 21 Statenzetels - vermoedelijk
herhalen dat de, overigens reeds
demissionaire, regering-Koei-
man niet het vertrouwen geniet
van het parlement.

‘Na ontslag is minister
weer privépersoon’
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‘Schotte schiet in eigen voet’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens Statenlid
Omayra Leeflang (Hustu) schiet
Gerrit Schotte (MFK) in eigen
voet omdat hij met zijn actie de-
ze week om met een Staten-
meerderheid van 11, het kabinet-
Koeiman naar huis te sturen,
ook de PS-overlopers Ruthmilda

Larmonie-Cecilia en Jaime Cór-
doba op straat zet. Het is overi-
gens mosterd na de maaltijd,
volgens Leeflang, want premier
Hensley Koeiman (MAN) dien-
de al het ontslag in van het gehe-
le kabinet bij de gouverneur.
Daarbij is ook verzocht het parle-
ment te ontbinden. 



Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Tijdens een pers-
conferentie belegd door Giselle
Mc William (MAN) en Marilyn
Alcalá-Wallé (PAR) als uitgaan-
de voorzitter en vicevoorzitter
van de Staten, gaf Alcalá-Wallé
een vergelijking met de val van
het kabinet-Koeiman anno nu
en de val van kabinet-Schotte in
2012. Hoewel de twee gebeurte-
nissen in hoofdlijnen gelijkenis-
sen vertonen, zijn er grote ver-
schillen, zo benadrukte de ver-
trekkende vicevoorzitter van de
Staten. In 2012 zegde het toen-
malige lid van de MAN, Eugene
Cleopa zijn steun op aan het ka-
binet-Schotte/MAN/PS. Op 3
augustus was het de beurt aan
Dean Rozier, die toentertijd lid
was van MFK. Met het opzeggen
van de steun aan het kabinet ver-
loor de regering haar meerder-
heid in de Staten. ,,De meerder-
heid wilde in die tijd ook een ver-
gadering beleggen om een
nieuwe Statenvoorzitter en vice-
voorzitter te kiezen, maar pas op
24 augustus 2012 - drie weken
nadat het kabinet haar meerder-
heid verloor - werd een vergade-
ring opgeroepen. Deze vergade-
ring werd echter niet benut om
een nieuwe voorzitter te kiezen,
maar werd door de toenmalige
voorzitter die daar namens PS
zat misbruikt om een monoloog
te houden om vervolgens dood-
leuk de vergadering te sluiten”,
zo blikt Alcalá-Wallé terug. ,,Nie-
mand kreeg de kans om het
woord te voeren en alle vergade-
ringen werden geannuleerd. Dat
is een gebrek aan respect voor de
volksvertegenwoordiging en een
manier om de Staten het zwij-
gen op te leggen. Respectloos!” 

Heel anders dan de situatie
die zich nu heeft voorgedaan, zo
legt de vertrekkende vicevoorzit-
ter van de Staten uit. ,,Nu is

binnen de uitgestippelde ter-
mijn van veertien dagen een ver-
gadering belegd en is daarin ook
het agendapunt opgenomen om
een nieuwe Statenvoorzitter en
vicevoorzitter te kiezen. Wij

hechten wél waarde aan de de-
mocratie en respecteren de
meerderheid.” Alcalá-Wallé liet
weten het een eer te hebben ge-
vonden om - ook al was het maar
kort - als vicevoorzitter van de

Staten te hebben gefungeerd.
,,Ik ben geen machtswellustig
persoon en heb mijn functie
naar eer en geweten uitgevoerd.

Toen de regering de meerder-
heid verloor, wisten wij dat wij
ook onze functie ter beschikking
zouden moeten stellen.” 
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Integrated Utility Holding N.V. (IUH, handelend onder de naam Aqualectra), is verantwoordelijk voor de productie en distributie 

van drinkwater en elektriciteit aan ruim 69.000 huishoudens en bedrijven op Curaçao. De holding omvat diverse bedrijven waaronder 

Aqualectra Production, Aqualectra Distribution en Aqualectra Multi Utility. Bij Aqualectra werkt een team van ruim 600 toegewijde 

medewerkers die hoogwaardige producten en diensten aan hun klanten bieden. Ten behoeve van deze klant is Deloitte Dutch Caribbean 

op zoek naar kandidaten voor de functie van: 

Corporate Advisor  

Customer & Communication Affairs  

 

 
De functie 

Als Corporate Advisor Customer & Communication Affairs ondersteunt en adviseert u de directie inzake de 

beleidsontwikkeling en –implementatie op het gebied van Marketing-, Customer- en Communication Affairs 

en fungeert u als sparringpartner aangaande ontwikkelingen in de markt en klantbehoeften ten behoeve 

van productontwikkeling. U draagt zorg voor het verrichten van markt-, stakeholder- en aanverwante 

onderzoeken. U ontwikkelt, implementeert en evalueert het (interne en externe) marketing- en 

communicatiebeleid, u vertaalt het beleid in concrete communicatie-, marketing- en andere plannen, 

programma’s en campagnes. U ziet verder ook toe op de kwaliteit van publicaties en andere communicatie 

uitingen. U rapporteert aan de CEO.  

 

Uw profiel 

U heeft bij voorkeur een WO opleiding (en minimaal een HBO opleiding) in de richting Marketing en/of 

Communicatie Management of Commerciële Economie en minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van 

marketing en /of commerciële analyse en beleidsinitiëring. U heeft ervaring met project management, u 

bent klant- en resultaatgericht, een strategisch denker en proactief. Daarnaast bent u een teamplayer, u 

beschikt over politieke en maatschappelijke sensitiviteit en u heeft uitstekende interpersoonlijke-, advies- 

en communicatieve vaardigheden. U beschikt ook over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het 

Nederlands, Engels en Papiaments.  

 

Het aanbod 

Onze klant biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden en een uitdagende functie in een dynamische 

organisatie. 

 
 
 

Procedure 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. Maghalie van der Bunt-George, Partner Human Capital Consultancy, Learning 

& Assessments bij Deloitte Dutch Caribbean via tel: (+5999) 6908610. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 21 februari a.s. e-mailen naar 

hrm@deloitte.cw. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment en een integriteitsonderzoek maken deel 

uit van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
 

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee its network of member firms and their related entities. DTTL and 

each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients.  Please see (“DTTL”), 

www.deloitte.com/about for a more detailed description of the legal structure of DTTL and its member firms. ©2017. For info contact Deloitte Dutch Caribbean. 
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‘Grote verschillen
met situatie 2012’
Alcalá-Wallé: Wij respecteren meerderheid wel

Naast Alcalá-Wallé zat gisteren
vertrekkend Statenvoorzitter
Giselle Mc William (MAN).
Ook zij liet weten het een eer
en privilege te hebben gevon-
den de afgelopen weken als
Statenvoorzitter te hebben mo-
gen dienen. ,,Al was het niet al-
tijd makkelijk. Ik had te maken
met een parlement dat het land
niet het nodige respect heeft
getoond. Desondanks heb ik

de functie naar behoren uitge-
voerd”, aldus Mc William. 
De Statenvoorzitter blikte
terug op de beruchte Statenver-
gadering van 4 januari die ge-
heel uit de hand liep en legde
uit dat ze wilde voorkomen dat
deze week hetzelfde - of erger -
zou gebeuren. ,,Toen het kabi-

net afgelopen zondag de meer-
derheid verloor, heb ik - gezien
de gemoederen - besloten dat
het beter was om even af te
koelen en daarna bij elkaar te
komen. Het zou van mij onver-
antwoordelijk zijn geweest om
die vergadering door te laten
gaan.” Mc William liet weten

de nieuwe meerderheid - be-
staande uit MFK, KdNT, PS,
Movementu Progresivo van
Marilyn Moses en onafhanke-
lijk Statenlid Eduard Braam - te
respecteren. ,,Maar alles moet
wel volgens de regels en de wet
verlopen. En dat was niet het
geval met de vergadering van
gisteren (dinsdag, red). Die
vergadering was illegaal en
daar doe ik niet aan mee.” 

‘Vergadering was illegaal’

Alcalá-Wallé (links) met Mc William. FOTO JEU OLIMPIO



Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het Afpakteam
heeft gisteren in samenwerking
met het Korps Politie Curaçao
invallen gepleegd op twee
adressen.

Hierbij zijn een grote hoe-
veelheid artikelen en geld in be-
slag genomen die afkomstig
zouden zijn van criminele acti-
viteiten. 

Bij het adres in Mahuma
heeft het Afpakteam tien horlo-
ges van grote waarde in beslag-
genomen, alsook drie voertui-
gen, twee televisies van 55 inch,

een jacuzzi en ongeveer 6.000
dollar cash. Zowel de politie als
het Afpakteam verricht aparte
onderzoeken in deze zaak. 

,,De boodschap die wij uit-
sturen met deze acties is dat
misdaad niet loont”, aldus het
Openbaar Ministerie.
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Zorgverleners
onder de loep
In kader implementatie BIG-wet
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Inspectie van de Gezondheidszorg gaat inventariseren in welke mate
artsen, tandartsen, verloskundigen en apothekers op Curaçao voldoen aan de mini-
mum vereisten om hun beroep naar behoren uit te oefenen.

Dat liet demissionair minister
Zita Jesus-Leito (PAR) van Ge-
zondheid, Milieu en Natuur
(GMN) gisteren weten tijdens
een persconferentie, waarbij ook
sectordirecteur bij het ministe-
rie van Gezondheid Joe Alcalá
en inspecteur Gezondheidszorg
Gersji Rodrigues Pereira aanwe-
zig waren.  De toetsing onder de
vier beroepsgroepen gebeurt in
het kader van de Wet beroepen
in de gezondheidszorg (BIG).

Alhoewel de wet al in 2009 werd
aangenomen voor de Neder-
landse Antillen, is hij nog steeds
niet geheel geïmplementeerd op
Curaçao. Artsen, tandartsen,
verloskundigen en apothekers
zijn, anders dan andere zorgver-
leners in de gezondheidszorg, al
wel gebonden aan wetgeving bij
de uitoefening van hun beroep.
Daarom wordt allereerst onder
deze vier beroepsgroepen in de
gezondheidszorg gekeken of zij

voldoen aan de minimumver-
eisten. 

Voor de vier beroepsgroepen,
bestaan vier verschillende wet-
ten. ,,Daardoor gelden voor het
ene beroep ander eisen dan voor
het andere”, zegt Alcalá. ,,Dat is
niet goed. Via de Wet BIG komt
er een uniforme regeling waar
ook andere beroepsbeoefenaars
in de gezondheidszorg onder
zullen vallen, zoals diëtisten en
logopedisten.” 

Naast de controle op kwaliteit
komt er een BIG-register. Na vijf
jaar volgt herregistratie mits vol-
daan is aan het vereiste aantal
werkuren en de verplichte bij- en
nascholing. Alcalá: ,,Omdat het
om veel professionals gaat, voe-
ren we het register stapsgewijs
in en beginnen met de beroepen
waarvoor al wetgeving bestaat.”
Nu nog wordt aan de hand van

een lijst van universiteiten en
opleidingen die het ministerie
van GMN erkent, beslist of ie-
mand uit een van de vier be-
roepsgroepen op het eiland mag
werken. 

Een arts bijvoorbeeld dient
een diploma te overleggen, dat
na controle wordt gecertificeerd.
De inspectie houdt toezicht op
de kwaliteit.

‘Politie moet samenwerking
Slachtofferhulp verbeteren’ 
Van een onzer verslaggevers 
Willemstad - Het Korps Politie
Curaçao (KPC) heeft in vier jaar
tijd geen uitvoering gegeven
aan de aanbevelingen voor een
betere slachtofferhulp. Dat con-
stateert de Raad voor de Rechts-
handhaving. De Raad zegt be-
grip te hebben voor de werkbe-
lasting van het KPC, maar dat
neemt niet weg dat er maatre-
gelen moeten worden genomen
om de kwaliteit van de werkpro-
cessen en -procedures te verbe-
teren. De vier aanbevelingen
van de Raad voor het KPC beo-
gen een gestructureerd betere
samenwerking met het Bureau
Slachtofferhulp. 

Het gaat hierbij om structu-
reel overleg, criteria voor het

doorverwijzen van slachtoffers,
regelmatig gehouden cursus-
sen over slachtofferhulp en het
bijhouden van aantallen. 

Indien er belemmeringen
zijn voor het politiekorps om de
samenwerking te verbeteren,
dan dient het KPC aan de bel te
trekken bij de minister van
Justitie, aldus de Raad. ,,De
noodzaak blijft dat het KPC op
korte termijn de aanbevelingen
uitvoert.”

In tegenstelling tot het poli-
tiekorps hebben de minister
van Justitie, Bureau Slachtof-
ferhulp en het Openbaar Mi-
nisterie wél deels of volledig ge-
volg gegeven aan de algemene
of specifieke aanbevelingen die
de Raad hen gaf.

Verdachte
van poging
tot inbraak
aangehouden 
Van een onzer verslaggevers 
Willemstad - De politie heeft een
jongeman aangehouden die er-
van wordt verdacht samen met
anderen de elektriciteit te hebben
afgesneden bij een huis te Ronde
Klip, vermoedelijk met de bedoe-
ling om in te breken. De bewo-
ners van het huis bemerkten om
24.20 uur dat de stroom uitviel.
Toen zij op het erf beweging ge-
waarwerden, belden zij de politie.
Agenten troffen om 4.00 uur in
de mondi nabij het huis de ne-
gentienjarige Curaçaoënaar A.D.
aan. De jongeman is aangehou-
den en in bewaring gesteld.

Een aantal van de in beslaggenomen spullen.                   FOTO’S OM

Vlnr.: sectordirecteur bij het ministerie van Gezondheid Joe Alcalá,
demissionair minister Zita Jesus-Leito (PAR) en inspecteur
Gezondheidszorg Gersji Rodrigues Pereira.            FOTO JEU OLIMPIO

Spullen in
beslag bij
invallen



Wij zijn de baas
Bij dezen een oproep aan eenie-
der voor een bijzondere spoed-
burgervergadering.
Onderwerp van de vergadering:
Wie betaalt, bepaalt.
Resultaat van de vergadering:
71.000 stemgerechtigde bur-
gers verlenen 21 parlemen-
tariërs ONTSLAG OP STAAN-
DE VOET wegens zeer 
tegenvallende prestaties.
Unaniem aangenomen! 
Volgend onderwerp.

Albert Comenencia, Curaçao

Open brief aan 
kabinet-Koeiman
Geachte heer Koeiman, 
Ik heb diverse vragen voor u,
waarvan sommige puur reto-
risch zijn en ik hoop (en reken
erop) dat u naar eer en geweten
antwoord zal geven.
Vraag 1: Gelooft u dat het in het
landsbelang van Curaçao is als
wij een natuurlijke hulpbron,
die een nieuwe en haalbare
economische pijler voor het
land kan vormen, volledig in
beheer en exploitatie van een
vreemde mogendheid geven,
terwijl er met die natuurlijke
hulpbron (de diepzeehaven
Bullenbaai) miljarden te verdie-
nen valt als wij die zelf in eigen
beheer en ten eigen bate gaan
exploiteren?
Vraag 2: Gelooft u dat het in het
landsbelang is om één enkele
tunnelvisie te blijven volgen,
zonder ook andere ontwikke-
lingsmogelijkheden voor onze
economie onder de loep te ne-
men?
Vraag 3: Gelooft u dat het in het
landsbelang is als wij (dat wil
zeggen Curaçao en Curaçaose
onv’s) in de toekomst aan die
vreemde mogendheid zullen
moeten betalen om zelf gebruik
te mogen maken van onze
eigen diepzeehaven en de daar
aanwezige infrastructuur, ter-
wijl die vreemde mogendheid
geen dubbeltje heeft

geïnvesteerd in de bouw en het
onderhoud van de daar aanwe-
zige infrastructuur?
Vraag 4: Gelooft u dat het
verdedigbaar is als een voltallige
ministerraad op 7 mei 2016
unaniem instemt met een ont-
wikkelingsplan voor het achter-
land op Bullenbaai (dat geheel
los staat van de modernisering
van de raffinaderij) en op 14
september 2016 (vier maanden
later) een landsbesluit unaniem
accordeert waarbij dat eerderge-
noemde ontwikkelingsplan
geheel op losse schroeven komt
te staan (want het beheer van de
diepzeehaven is cruciaal voor de
ontsluiting van het achterland)?
Vraag 5: Gelooft u dat het in
het landsbelang van Curaçao is
om onze totale energiekolom
(de levensader van elke samen-
leving) onder controle en in
beheer van een vreemde mo-
gendheid te plaatsen?
Vraag 6: Gelooft u dat het
getuigt van behoorlijk bestuur
als een recent tot stand geko-
men wetgevingsproduct betref-
fende een fiscaal pakket voor
een mogelijke bouw van een
LNG-terminal niet openbaar
gemaakt wordt? Wetgeving is
immers per definitie openbaar.

Vraag 7: Gelooft u dat het in
het landsbelang van Curaçao is
als wij ons volledig afhankelijk
maken van één enkele buiten-
landse strategische partner,
terwijl diezelfde strategische
partner zelf ook onderworpen is
aan onvoorspelbare ontwikke-
lingen op de fossiele oliemarkt,
die bovendien ook geheel bui-
ten de invloedssfeer van de
gekozen strategische partner
liggen?
Vraag 8: Gelooft u dat het
verstandig is om te kiezen voor
een zodanige tunnelvisie, als wij
de mogelijkheid hebben om
met de ontwikkeling van het
achterland zaken aan te pakken
die wel binnen onze eigen in-
vloedssfeer liggen en waarmee
veel meer werkgelegenheid kan
worden geschapen, zowel voor
ongeschoolde arbeiders als voor
hooggeschoolde kenniswerkers?
Vraag 9: Gelooft u dat het in
het landsbelang van Curaçao is
als er gekozen wordt voor de
tunnelvisie van miljarden dol-
lars te investeren in 40 jaar lang
prolongeren van een olie-in-
dustrie, terwijl er nu reeds on-
stuitbaar een wereldwijde ver-
schuiving plaatsvindt naar
duurzame energievoorziening?
Vraag 10: Gelooft u dat het in
het landsbelang van Curaçao is
om de ontwikkeling van het
achterland op Bullenbaai te
blijven doodzwijgen en opzette-
lijk in de doofpot te houden,
ondanks de voordelen daarvan,
te weten schone industrieën
met een verscheidenheid van
investeerders (dus met  risico-
spreiding), maar ook met een
verscheidenheid van productie-
processen met eindproducten
die niet voortkomen uit de fos-
siele olie industrie, maar met
industrieën die duurzame pro-
ducten leveren, onder andere in
de voedselindustrie die tijdloos
is en eeuwig duurt?
Vraag 11: Gelooft u dat er sprake
is van behoorlijk bestuur als een
premier rondom de hete brij
heen blijft draaien en na een
bestuursperiode van 40 dagen
nog steeds de ondertekende
HoA niet openbaar gemaakt
heeft, terwijl hij uit oogpunt van
de vereiste transparantie daar-
toe gehouden is en terwijl hij
zelf in zijn toespraak na de
installatie van zijn kabinet die
transparantie nadrukkelijk had
toegezegd? 
Ik hoor graag van u en zie uw
antwoorden in spanning tege-
moet.
Met vriendelijke groet,

Marguérite Nahar, Curaçao
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Licht tot half bewolkt en
overwegend droog. De wind
is oostelijk en matig, wind-
kracht 3 tot 4. Af en toe mo-
gelijk krachtig in uitschie-
ters; windkracht 5 tot 6. De
zee is vrij rustig met golf-
hoogtes tussen 1 en 2 meter.

Licht tot half bewolkt en
overwegend droog.
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LEZERS AAN HET WOORD

Ingezonden brieven geven uitsluitend de
opvatting van de auteur weer. Alleen het

commentaar vertolkt de mening van de krant.
De redactie behoudt zich het recht voor

ingezonden brieven te weigeren, dan wel te
redigeren of in te korten.

Antilliaans Dagblad
Brieven (maximaal 250 woorden) voorzien

van naam, adres en telefoonnummer sturen
aan: Redactie Antilliaans Dagblad, 
Postbus 725, Willemstad, Curaçao, 

fax (9)7472257 
E-mail: redactie@antilliaansdagblad.com

A CURE FOR WELLNESS
Nieuw deze week
Dagelijks: 18.45 21.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.45

THE LEGO BATMAN MOVIE
Dagelijks: 18.45
Zat.- en zondagmatinee: 13.45 16.15

FIFTY SHADES DARKER
Dagelijks: 17.45 20.15
Late show vr.- en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 15.15

RINGS
Dagelijks: 17.30 22.00
Late show vr.- en zaterdag: 23.45

A DOG’S PURPOSE
Dagelijks: 19.45
Zat.- en zondagmatinee: 13.00 15.30

XXX: THE RETURN OF 
XANDER CAGE
Dagelijks: 18.00 20.30
Late show vr.- en zaterdag: 23.00

SLEEPLESS
Dagelijks: 19.45 22.15

THE LEGO BATMAN MOVIE IN 3D
Zat.- en zondagmatinee: 13.00 15.30

BALLERINA
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00

ONZE JONGENS
Laatste week
Dagelijks: 17.15

RESIDENT EVIL: THE 
FINAL CHAPTER
Laatste week
Dagelijks: 21.15

MONSTER TRUCKS
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 12.45

www.thecinemas.an

www.themoviescuracao.com

THE GREAT WALL MX-4D
Nieuw deze week
Dagelijks: 19.00 21.30

THE GREAT WALL 3D
Nieuw deze week
Dagelijks: 20.15
Late show vr.- en zaterdag: 23.00
Zat.- en zondagmatinee: 15.15

BRIMSTONE
Nieuw deze week
Dagelijks: 16.45 19.45

FIFTY SHADES DARKER
Dagelijks: 18.15 20.45
Late show vr.- en zaterdag: 23.15
Zat.- en zondagmatinee: 13.15 15.45

XXX: THE RETURN OF
XANDER CAGE
Dagelijks: 17.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45

JOHN WICK: CHAPTER 2
Dagelijks: 17.45 20.30
Late show vr.- en zaterdag: 23.15
Zat.- en zondagmatinee: 15.00

THE LEGO BATMAN MOVIE MX-4D
Dagelijks: 16.45
Zat.- en zondagmatinee: 14.15

HIDDEN FIGURES
Dagelijks: 17.15
Late show vr.- en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 14.00

THE SPACE BETWEEN US
Dagelijks: 20.00
Late show vr.- en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 14.30

BALLERINA
Zat.- en zondagmatinee: 12.45

16 - 22 FEBRUARI

16 - 22 FEBRUARI

B I O S C O P E N

Premier Hensley Koeiman vlak
na de val van zijn kabinet. 

FOTO JEU OLIMPIO



Het tekenen van de erfpacht-
overeenkomst is het resultaat
van de Memorandum of Under-
standing die CAH en C-MCC
eerder in 2016 hebben getekend
voor het ontwikkelen van een
groot deel van de terreinen rond
de luchthaven. De onderteke-
ning werd bijgewoond door de-
missionair minister Eugene
Rhuggenaath (PAR) van Econo-
mische Ontwikkeling en demis-
sionair minister Suzy Camelia-
Römer (PNP) van Verkeer, Ver-
voer en Ruimtelijke Planning
namens de regering en ver-
tegenwoordigers van C-MCC
Development Group LLC. Ook
waren vele andere belangheb-
benden aanwezig, zoals de
beursonderneming Dutch Ca-
ribbean Securities Exchange
(DCSX), telecombedrijf UTS, ac-
countants- en advieskantoor
KPMG, advocatenkantoor Van-
Eps Kunneman VanDoorne,
overheids-nv en beheerder van
de vrije zones en industriegebie-

den Curinde, datacenter Blue
Nap Americas, International
Preparedness Associates, archi-
tectenbureau Studio Acht en
Smart States.

CAH en C-MCC zijn op 23 fe-
bruari 2016 overeengekomen
dat C-MCC een veilige, goed ge-
documenteerde en volledig ge-
controleerde taxfree trading zo-
ne gaat ontwikkelen waarbinnen
leden met elkaar handeldrijven;
het zogenaamde Curaçao Multi
Commodity Center. Het Cura-
çao Multi Commodity Center zal
worden opgezet naar analogie
van het succesvolle Dubai Multi
Commodity Center. Er zal ge-
start worden met de fysieke han-
del in goud en andere waarde-
volle materialen, maar op ter-
mijn zullen ook andere
goederen, zoals olie, gas, spece-
rijen, staal, zout en koffie wor-
den toegevoegd en wordt ook di-
gitale handel mogelijk gemaakt,
zo beloven de partijen. 

Volgens Rhuggenaath passen

de plannen van C-MCC volledig
binnen het Airport City Master-
plan van CAH en kan het als het
ware gezien worden als een van
de vliegwielen voor de verdere
ontwikkeling van de terreinen
rond de luchthaven omdat het
vele andere lokale en internatio-
nale bedrijven aantrekt. ,,Tevens
zorgt de ontwikkeling van het
Multi Commodity Center voor
Curaçao ervoor dat andere
onderdelen van het masterplan
(zoals de Sea Water Air Condi-
tioning) op korte termijn ook
haalbaar worden”, zo staat in
een officiële persverklaring van
het ministerie van Economische
Ontwikkeling. 

De Economieminister is te-
vreden over de ontwikkelingen
die zich afspelen rond de lucht-
haven van Curaçao. Volgens

hem past het Curaçao Multi
Commodity Center goed bij de
rol die Curaçao sinds mensen-
heugenis speelt op het gebied
van handel, transport en lo-
gistiek en zal het de nodige im-
puls geven aan initiatieven zoals
de Dutch Caribbean Securities
Exchange en Blue Nap. ,,Tevens
vertalen de ontwikkelingen rond
het Curaçao Multi Commodity
Center zich in een aanzienlijk
aantal banen voor de lokale ar-
beidsmarkt, extra belastingin-
komsten voor de overheid en
een impuls voor het onderwijs.
Daarnaast genereert deze nieu-
we industrie veel internationale
aandacht, wat niet alleen een po-
sitieve impuls zal geven aan het
toerisme, maar ook leidt tot
internationale erkenning en be-
kendheid”, aldus Rhuggenaath. 

Op basis van een eerste in-
schatting zal in het kader van het
project in de komende twintig
jaar meer dan 900 miljoen dol-
lar worden geïnvesteerd. Vol-
gens het businessplan worden
ongeveer 11.000 directe banen
gecreëerd bij C-MCC en de le-
den die zich hier komen vesti-
gen. Op basis van beschikbare
multipliers voor Curaçao, wordt
de indirecte en ‘induced’ werk-
gelegenheid geschat op 15.000.
,,Hiermee is de potentie van het
project voor Curaçao enorm”, zo
stelt de Economieminister. 

Nu de erfpachtovereenkomst
is getekend tussen CAH en C-
MCC zullen de werkzaamheden
in de komende periode worden
gericht op het zo snel mogelijk
operationaliseren van het Cura-
çao Multi Commodity Center.
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Onder het toeziend oog van de ministers van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en van
Economische Ontwikkeling werd de erfpachtovereenkomst getekend, waarna de partijen blij elkaar de
hand schudden. FOTO JEU OLIMPIO

Ontwikkeling
terreinen bij
luchthaven
Curaçao Multi Commodity Center 
naar analogie van succesvolle Dubai

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Curaçao Airport Holding (CAH) en C-MCC
Development Group LLC hebben eerder deze week een
erfpachtovereenkomst getekend waarbij C-MCC een
gebied van 67 hectare bij de luchthaven ter beschikking
krijgt om te ontwikkelen tot een Multi Commodity
Center voor Curaçao. 

Van onze redactie 
New York - De aandelenbeurzen
in New York hebben gisteren
opnieuw records gebroken. Be-
leggers deden het aanvankelijk
rustig aan maar veerden op door

nieuwe uitspraken van presi-
dent Donald Trump over zijn be-
lastingplannen. Verder werden

resultaten van enkele
bedrijven en wat eco-
nomische cijfers ver-
werkt. De Dow-Jone-
sindex sloot 0,5 pro-
cent hoger op 20.611,86 punten.
De brede S&P 500 steeg ook 0,5
procent tot 2.349,25 punten.
Technologiebeurs Nasdaq kreeg
er 0,6 procent bij en steeg tot
5.819,44 punten. Alle drie de
graadmeters rijgen al meerdere
dagen achter elkaar records aan-
een. Trump beloofde vorige
week al binnen een paar weken
met ‘fenomenale’ belastingplan-
nen voor bedrijven te komen,
wat de beurshandel een impuls
gaf. Hij zei nu dat hij die belofte
in de nabije toekomst inlost.

Op macro-economisch vlak
bleek dat de Amerikaanse infla-
tie flink oploopt. Ook de Ameri-
kaanse winkelverkopen, de in-
dustrie in New York en de be-
drijfsvoorraden zitten in de lift.

De kans op een rentestap
in maart wordt daardoor
groter, maar een druk-
kend effect op de aande-
lenmarkten heeft dat

vooralsnog niet.
Bij de bedrijven in de Dow-Jo-

nesindex was Procter & Gamble
de grootste winnaar met een
winst van 3,7 procent. De maker
van onder meer Pampers en
schoonmaakmiddelen weet zich
in het vizier van de activistische
belegger Nelson Peltz, die het
belang van zijn investerings-
maatschappij uitbouwde tot 3
miljard dollar.

Yahoo steeg 1,4 procent na be-
richten over dat een aangepaste
overnamedeal met Verizon na-
bij is. Verizon onderhandelde
250 miljoen dollar van de aan-
vankelijk genoemde overname-
som van 4,8 miljard dollar af.
Snack- en frisdrankmaker Pep-
siCo ging 0,2 procent omlaag,

ondanks een hogere omzet en
winst in het vierde kwartaal.

Aanbiedingenwebsite Grou-
pon kreeg er ruim 23 procent bij.
Het bedrijf lijkt de weg naar bo-
ven te hebben ingeslagen met
zijn nieuwe strategie en versloeg
de omzetverwachtingen van
analisten. Fortress Investment
Group, dat overgenomen wordt
door het Japanse Softbank, steeg
bijna 30 procent. Horlogemaker
Fossil leverde bijna 15 procent in
na een winstwaarschuwing.

Toch weer records op Wall Street 

Advertentie

Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 

Reischeques  en 

Overboekingen

Verkoop aan 

Publiek

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

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 155,08 155,94 158,31

GBP-Engelse Pound Sterling 2,14 2,19 2,27

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 176,25 176,97 179,55

CAD-Canadese Dollar 1,34 1,36 1,39

EUR-EURO per EUR.100 186,29 187,99 191,78

AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 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-januari-2017 - 15-februari-2017

Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente 

als volgt: 1 juli - 31 december 2016 3,00% 1 januari - 30 juni 2016 3,00% 
*1  = voor bankpapier *2  = voor overboekingen en bankcheques 

W I S S E L K O E R S E N
Officiële koersen geldig op: 15 februari 2017 nr. 33

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Simon Bolivar Plein 1, Willemstad, Curaçao. 

Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.cw

Aankoop van

$53,05
per vat

14 februari

15 februari

$53,20



Sint Maarten werd vertegen-
woordigd door Vanessa Mathew
van het Department of Econ-
omy, Transportation and Tele-
communication (ETT), Olivia
Lake van het Department of In-
terior and Kingdom Relations
(BAK) en Pamela Anuska Fri-
day-Illis van de Kamer van Koop-
handel. Cosme heeft in totaal 15
miljoen euro te verdelen over
projecten van de deelnemende
OCTs. Dit geld is ter beschik-
king gesteld door de Europese
Unie en bedoeld om bij te dra-
gen aan de duurzame en kli-
maatvriendelijke economische
diversificatie en het welzijn van

de OCTs middels het stimuleren
van het concurrentievermogen
van het midden- en kleinbedrijf.
Tijdens de bijeenkomst werd het
in 2014 opgestarte programma
geëvalueerd en gekeken hoe de
resterende activiteiten in het
programma konden worden op-
genomen. Het Cosme Program-
ma heeft onder meer bijgedra-
gen aan de gratis workshops die
ETT heeft georganiseerd voor
het midden- en kleinbedrijf. De
delegatie van Sint Maarten heeft
een goed idee gekregen wat het
Cosme Programma nog meer
voor Sint Maarten kan beteke-
nen. Het programma werd ver-

laat opgestart, maar desondanks
zijn een grote hoeveelheid pro-
jecten geïmplementeerd op de
OCTs. Het programma wordt
gecoördineerd door drie consul-
tancy-organisaties: Gopa, Ecory-
’s en Steinbeis. Zij presenteer-
den verschillende gedetailleerde

rapporten over reeds uitgevoer-
de projecten. Zo bleek dat meer
dan 1.000 ondernemers hebben
deelgenomen aan de verschil-
lende workshops en activiteiten
ten behoeve van het versterken
van hun onderneming. Het Cos-
me Programma zal in de ko-

mende 18 maanden verder wor-
den geïmplementeerd. Deze ac-
tiviteiten zijn gefocust op het
ondersteunen van de economie,
het ontwikkelen van island incu-
bators zoals CaribConnect.net
en business management work-
shops.
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Sint Maarten

GEVRAAGD

UN MAN PA MI RUMAN

         kringloop Winkel

Gevraagd overtollige 

huisraad, kleding, witgoed

speelgoed en alles wat te gebruiken is

OPBRENGST GAAT NAAR GOEDE 

DOELEN.

Info: 5625193

TE HUUR

Goedkoop en betrouwbare auto’s te 

huur op Curacao

www.justdrivecuracao.com

Piano
Vraagprijs: Naf. 3000,-

Voor meer info:

737-3070 / 661-6339

TE KOOP

 

2slk.appt. te Sunset Heights 

T.D.S. + internet + bewaking 

Gra  s

Tel.: 512-2566

TE HUUR

Woning op Jan Sofat

aan het water

4 slaapkamers met badkamer

Dienstbodekamer  

Ongemeubileerd

Minimaal 1 jaar

Tel: 517-9825 of 517-9826

commcar@gmail.com

TE HUUR

�� �� � ����� �� � ���

Legpuzzels van 5000,3000

2000 1000 stukjes

van Jan van Haasteren.

Verder andere puzzels 2000, 

1500 en 1000 stukjes 

In totaal meer dan 20 puzzels 

vanaf Naf. 15,-.

Tel. 5624285

TE KOOP

Rietenset
Bureautafel + stoel Naf. 150,-

Salontafel met glas Naf. 100,- 

Voor foto en info bellen 

naar 521-7699

TE KOOP

 Lange houten tafels

Lengte 2.44m

Breedte 1.10cm  

Voor Info: 521-7699

TE KOOP

�� �� � ��� �� �� � ��� �� �� � ���

Commercial & O   ce Space 

A  rac  ve & Centrally-located 

in Punda Renovated & 

Energy-E   cient ligh  ng

Tel.: 528-7813/ 738-1272

E: simonwol@yahoo.com

FOR RENT

Advertentie

Maxi Cosi 

0 t/m 12mnd 

Tel.: 677-3747

TE KOOP

Voll gem. STUDIO (zijstr. Caracas-
baaiw.) 1 grote slpk. met bdk., 

porch en keukenblok. Beveiligd,
1 persoon, geen dieren, geen roker.

Naf. 825-  p.m., 1 mnd borg.
Incl. water, electra, internet WIFI , 

Flow (basic).
Excl. airco (aparte meter).

Info.: 789-3732

TE HUUR

Te Stenenkoraal 

1 kamer appt., met airco.

Ongemeub., met paga  nu.

gra  s WIFI. Excl.

water & electra.

Prijs:  Naf. 650,-/ 750,-/ 850,- 

Info: 868-2231/ 698-5153

TE HUUR

BBQ groot model, roest vrij 

staal met 3 vuurzones, zowel 

gas als charcoal, Naf 300,-

2 hardhouten Deckchairs

met koperbeslag, kussens ecru, 

lang model.

Naf. 150 p. st.
Tel.: 520-5612.

TE KOOP

Painter at your service 
Because you are Unique 

we are crea  ve 
 *Interior 
 *Exterior 
 *Roof and more 

Pleas call: 698-0072/
522-1121/ 521-7699

SERVICE

Ruime 1 slaapkamerap-
partement Romar,

rus  ge buurt. 
Semi-gemeubileerd. 

Naf 875 excl. per maand, 
incl. TDS en Wifi 
Tel.: 561-1 628

TE HUUR

Evaluatie van Cosme Programma 

De deelnemers aan de Cosme-bijeenkomst bespraken de resultaten van het programma.
FOTO DEPARTMENT OF COMMUNICATION SXM

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Vrijwel alle Overseas Countries and
Territories (OCTs) waren aanwezig bij de tweedaagse bij-
eenkomst van het Steering Committee & Stakeholder
forum van het Cosme Programma in Turks- en
Caicoseilanden op 7 en 8 februari. 

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De renovatie van
de Prinses Juliana luchthaven,
die in maart 2016 zou zijn afge-
rond, wordt voortgezet. Verko-
pers zijn al in het nieuwe ge-
bouw getrokken. Dat schrijft The
Daily Herald. De krant heeft
hoofd marketing en onderdirec-
teur Larry Donker benaderd,

maar geen antwoord op haar
vragen gekregen. De vertraging
is opgelopen door rechtszaken

ingediend door huurders van de
faciliteit, die het niet eens waren
met de hoogte van de huur in
het nieuwe gebouw. Die zaken
zijn uiteindelijk buiten de
rechtsgang geregeld. De lucht-
haven heeft altijd het belang van
het vrachtgebouw benadrukt in
het kader van de positionering
van Sint Maarten als cargo-hub. 

Renovatie
vrachtgebouw

vliegveld

Beach Plaza Casino beroofd
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Het Beach Plaza
Casino aan de Walter Nisbeth
Road is afgelopen maandag-
nacht om 2.00 uur overvallen.
Dat meldt The Daily Herald.
Twee met vuurwapens gewa-

pende mannen dwongen de kas-
sier een nog onbekende hoeveel-
heid cash geld af te geven en ver-
lieten het casino vervolgens
kalm te voet. De speciale Robbe-
ry Unit van het korps politie
heeft de zaak in onderzoek.



De gouverneur heeft geen andere

rol dan het proces in goede banen
te leiden en met alle betrokkenen
een verstandig woord te spreken,

vervolgt de hoogleraar staats-
recht. ,,Regeringsvorming is bij
uitstek een interne aangelegen-
heid, dus de Koninkrijkspet is
niet aan de orde”, antwoordt Van
Rijn op de vraag ‘met welke pet
op’ de gouverneur optreedt: die
van het Land of van het Konink-
rijk. ,,De gouverneur handelt in
deze kwestie als hoofd van de
Landsregering en dus als Lands-
orgaan. Haar mogelijkheden zijn
in die hoedanigheid beperkt,
maar niet onbelangrijk. Ze mag
adviseren en waarschuwen, en
een verstandig politicus neemt
haar woorden uiterst serieus. De
gouverneur is niet voor niets tot
dit ambt geroepen.” Hij vervolgt:
,,Want of het inderdaad een goed
idee is om voor die paar maanden
(tot aan de verkiezingsdatum 28
april, red.) weer andere ministers
te hebben, ik vraag het mij ten
zeerste af. Het demissionaire ka-
binet-Koeiman is het demissio-
naire kabinet-Schotte niet (verwij-
zend naar 2012, red.).”

Een tijdelijk kabinet mag bo-
vendien evenmin iets anders dan
de lopende zaken behartigen.
,,Het mag geen baanbrekende
initiatieven ontplooien of funda-
mentele beslissingen nemen. In
het zicht van verkiezingen die tot
nieuwe machtsverhoudingen
kunnen leiden, zou dat niet be-
hoorlijk zijn. Ook heeft zo’n tijde-
lijk kabinet niet de bevoegdheid
om de al besloten verkiezingen
alsnog af te blazen.”

Als dat de eigenlijke agenda
zou zijn, is dat volgens de staats-
rechtdeskundige ‘heel laakbaar’.
,,Het ontbindingsrecht maakt
deel uit van de noodzakelijke
checks and balances tussen rege-
ring en parlement. Zou zo’n ont-
bindingsbesluit, genomen door
de regering die naar huis is ge-
stuurd, weer mogen worden
teruggedraaid door een opvol-
gend tijdelijk kabinet, dan zou dat
het instrument van het ontbin-
dingsrecht dood maken, en dat is
in strijd met de Staatsregeling,
die dit recht uitdrukkelijk en on-
geclausuleerd aan de regering
geeft, als tegenwicht tegen ma-
noeuvres van het parlement. Als
je dat geen goed idee vindt, moet
je de Staatsregeling veranderen,
dat kan. Maar je mag een op dit
moment bestaande regel niet ne-
geren.”

Het parlementair stelsel zoals
we dat binnen het Koninkrijk en
ook op Curaçao kennen, is geba-
seerd op de vertrouwensrelatie
tussen de Staten en de ministers.
Dat is de kern van het staatsbe-
stel. ,,Is dat vertrouwen weg, dan
moet een minister zijn ambt ter
beschikking stellen. Eindigt het
vertrouwen in het hele kabinet,
dan staat het Statenleden vrij een
nieuwe meerderheidsregering te
bewerkstelligen. Binnen dat ge-
geven kunnen ook lopende één
parlementsperiode meerdere re-
geringen elkaar opvolgen.”

Maar, aldus betoogt Van Rijn

verder, dat geeft het parlement
nog ‘geen carte blanche om maar
te doen wat het wil’. ,,Statenlid
zijn is geen spelletje en brengt
grote verantwoordelijkheden met
zich mee. 

Als de Staten de stekker eruit
trekken, heeft de regering op haar
beurt het recht om die verant-
woordelijkheid aan de kiezers
terug te geven, het parlement te
ontbinden en nieuwe verkiezin-
gen uit te schrijven.”

Maar ondanks de ‘droevige
aanleiding’, hamert Van Rijn er-
op dat het democratische princi-
pe onverkort blijft gelden. ,,En dat
betekent dat ook onder het ge-
sternte van de aanstaande verkie-
zingen de opvattingen van de Sta-
ten uiteindelijk leidend blijven,
ook al is de regering demissio-
nair. Normaliter behartigt het de-
missionaire kabinet de lopende
zaken totdat er na de verkiezin-
gen een nieuwe ploeg klaar staat.
Maar een keihard gegeven is dit
niet. We hebben na het demissio-
nair worden van het kabinet-
Schotte inderdaad gezien dat het
de Staten zo hoog zat dat ze zelfs
nog een ander tijdelijk kabinet tot
de verkiezingen wilden hebben.
In ons systeem is dat geoorloofd.
De meerderheid in de Staten had
daar toen bijzondere redenen
voor, gegeven de reputatie van
het kabinet-Schotte. En inder-
daad is de wens van de Staten in
dat opzicht leidend. Zo is het in
principe ook dit keer.”
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Door Allan van der Ree
Willemstad - Precies 75 jaar ge-
leden, op 16 februari 1942, werd
Curaçao daadwerkelijk betrok-
ken in de Tweede Wereldoorlog.
In de vroege ochtend van die dag
vuurt een nazi-Duitse onderzee-
ër, de U-67, drie torpedo’s af op
de volgeladen CSM tanker, ‘Ra-
faela’, die op 10 mijl ten zuiden
van Willemstad voer. 

De drie torpedo’s missen
hun doel en de Rafaela vaart
door richting Curaçao. Intus-
sen is de Rafaela voor de ingang

van de haven van Willemstad
gekomen, waar de tanker stopt
om de loods aan boord te laten.
De U-67 is nu in een goede po-
sitie gekomen en vuurt een
vierde torpedo af, die de Rafaela
treft net achter de brug, aan
stuurboordzijde. 

De Rafaela zakt met groot ge-
weld midden door, maar zinkt
niet. Er breekt brand uit, die
snel onder controle wordt ge-
bracht.  Hierop stevent de tan-
ker direct richting de haven en
de U-67 vuurt een vijfde torpe-

do af, die de Rafaela op een
haar mist en op het rif van
Otrobanda belandt. Deze torpe-
do wordt de volgende dag intact
teruggevonden.

De Rafaela komt zwaargeha-
vend, maar op eigen kracht, de
haven binnen. Die nacht zijn er
geen doden of gewonden geval-
len, maar iedereen op Curaçao
besefte dat de oorlog nu werke-
lijkheid was.

Aruba in WOII

Curaçao in Tweede Wereldoorlog

De tanker Rafaela in de haven van Willemstad.                                    
FOTO ARCHIEF VAN DER REE
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‘Een verstandig politicus neemt woorden gouverneur uiterst serieus’

Curaçao een plaatje
Voor een toerist
die langs de kade
van Punda in
Willemstad een
drankje drinkt, is
Curaçao een
plaatje. Een regel-
matige bezoeker
aan het eiland,
die graag samen
met haar man
terugkomt naar
haar ‘roots’
schoot dan ook
deze foto. 

FOTO CORINE EN
EDWIN

Vervolg van pagina 1
staatsrecht
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Opinie

Door Ronald van Raak

I
n Nederland is de heer Van Raak
een redelijk onbetekenend Kamer-
lid.’ In Den Haag heb ik een ge-
heim postvakje, waarin regelmatig
geheime stukken liggen, niet zel-

den uit de Antillen. Dat is meestal erg
leuk, behalve natuurlijk als je daarin
leest over jezelf. Bijvoorbeeld dat de
regering van Curaçao schrijft dat je een
‘redelijke onbetekenend’ Kamerlid bent.
Het staat in een interne notitie van 15
april 2012 van de partij van Gerrit Schot-
te (MFK). De oud-premier die vorig jaar
op Curaçao is veroordeeld tot drie jaar
cel, omdat hij zich liet omkopen door
Francesco Corallo.

Corallo
In de notitie werden de woordvoerders
van de partij van Gerrit Schotte ingelicht
over hoe zij moesten reageren op mijn
optreden bij KRO Brandpunt, waar ik
diezelfde dag had gezegd dat premier
Gerrit Schotte nauwe banden had met
de internationale gokmaffia. In het bij-
zonder met Francesco Corallo, een maf-
fiabaas op Sint Maarten - precies datgene
waarvoor Schotte vorig jaar werd veroor-
deeld. In de mediastrategie die enkele
uren na de uitzending werd rondge-
stuurd werd gezegd dat Schotte vooral
uit de wind moest houden gehouden:
‘Focus op schade voor Curaçao, niet
functie min-pres. Centraal stellen.’

Interessant is de genoemde opsteller
van deze mediastrategie, Dean Rozier,
de toenmalige voorzitter van de MFK-
fractie in het parlement van Curaçao - de
interne memo is ook geschreven op
briefpapier van het Parlamento di Kòr-
sou. Deze Dean Rozier zegde enkele
maanden later zijn steun op aan Gerrit
Schotte, waarna de regering van de MFK
viel. Enkele weken later werden twee
auto’s van Dean Rozier in brand gesto-
ken - een in maffiakringen gebruikelijke
vorm van intimidatie.

Maffiabaas
Ik zeg het, want ik mag het zeggen. Zijn
advocaat Gerard Spong heeft namens
Francesco Corallo aangifte tegen mij
gedaan wegens ‘smaad en belediging’,
omdat ik Corallo op ThePostOnline een
maffiabaas had genoemd. Na enige tijd
kreeg ik een bericht van de hoofdofficier
in Den Haag, waaruit bleek dat ik ge-
woon mijn werk als Tweede Kamerlid
goed heb gedaan. Ik heb alle recht om
misstanden aan de kaak te stellen en
mijn beschuldigingen zijn bovendien
gebaseerd op goede bronnen. Zoals van
de geheime dienst van Curaçao en van
het ministerie van Binnenlandse Zaken
van Italië en van allerlei andere instan-

ties - allemaal gevonden in mijn gehei-
me postvakje.

Dezelfde bronnen die ik ook terugzag
in de latere veroordeling van Gerrit
Schotte, de premier die volgens de rech-
ter niet meer was dan een ‘marionet’ van
Francesco Corallo. Advocaat Gerard
Spong moest de aangifte doen van zijn
cliënt Corallo (en zal daar ook goed voor
zijn betaald), maar moet toch hebben
geweten dat dit soort juridische bokken-
sprongen in ons land niet erg zinvol zijn.
De aangifte past helaas wel in een cul-
tuur van intimidatie op de Antillen.

Geheime dienst
Bijzonder zijn documenten in mijn
geheime postvakje uit de geheime dienst
van Curaçao (VDC). Deze documenten
geven een ontluisterend beeld hoe de
gokmaffia erin slaagde om deze geheime
dienst te kopen en leeg te roven. Uit
sms-berichten die op 18 januari 2010
zijn onderschept blijkt ‘dat L. Pietersz
geld aan Jamaloodin vraagt om een
schuld voor hem te betalen en dat Jama-
loodin ook bereid is hem geld te lenen.
Zelfs meer dan wat hij gevraagd heeft.
Deze handeling druist direct tegen zijn
functie als een ambtenaar van de veilig-
heidsdienst in en maakt hem gevoelig
om omgekocht te worden’. 

Lawrence Pietersz was hoofd van de
beveiliging van de VDC. George Jama-
loodin was nauw verbonden met de
gokmaffia en zou in oktober 2010 mi-
nister van Financiën worden in de rege-
ring van Gerrit Schotte. Eind oktober
2010 lekte een screening uit van de
geheime dienst van Curaçao, waarin
opmerkelijk genoeg de naam van George
Jamaloodin ontbreekt. Wel vermeldt dit
VDC-onderzoek dat Abdul Nasser El
Hakim (minister van Economische Za-
ken) ‘nauwe banden’ heeft met ‘dubieu-
ze figuren op Sint Maarten zoals Fran-
cesco Corallo (Italiaanse maffia)’ en
‘actief lid’ is van een organisatie die
nauw samenwerkt met de Libanese

Hezbollah. Minister-president Schotte
heeft ‘heimelijke afspraken met diverse
geldschieters zowel lokaal als in het
buitenland die nauwe banden hebben
met figuren zoals Francesco Corallo op
Sint Maarten’. Dit interne memo van de
geheime dienst vermeldt, naast dubieuze
financiële praktijken, ook dat de premier
probeerde het onderzoeken ‘te obstrue-
ren’.

Massale roof 
In het weekeinde van 29 en 30 oktober
2011 vond mogelijk de grootste diefstal
ooit plaats bij een geheime dienst. Alle
informatie van de Curaçaose VDC werd
gekopieerd, vernietigd of meegenomen.
Daaronder ook informatie van de AIVD
en de CIA. De roof vond vermoedelijk
plaats door Colombianen, in opdracht
van Schotte, samen met een Nederlands
particulier bureau, zo verklaarde een
klokkenluider:

‘Alle informatie van de server van de
veiligheidsdienst werd gekopieerd … Er
is nu een exacte kopie van alle gegevens
van de veiligheidsdienst sinds de oprich-
ting van de dienst en ook gegevens van
andere veiligheidsdiensten in de wereld
zijn nu in handen van particulieren.’

Directe aanleiding voor de massale
roof was volgens deze klokkenluider het
screeningsrapport van de VDC. Lawren-
ce Pietersz, verantwoordelijk voor de
beveiliging van de VDC, bleek in ruil
voor geld allerlei diensten te verlenen
aan Jamaloodin. Daarbij maakte Pietersz
ook gebruik van contacten die hij had bij
de politie en bij de douane. Op 15 sep-
tember 2010 werd Pietersz door Jama-
loodin uitgenodigd om af te reizen naar
Sint Maarten, waar zij een onderhoud
hadden met Schotte, Corallo en Theo
Heyliger, de leider van de Verenigde
Volkspartij (UP-party). Heyliger is een
machtig politicus op Sint Maarten, waar
hij ‘Theo ten procent’ wordt genoemd,
omdat hij zou meeprofiteren van duiste-
re zaakjes. Kort na deze ontmoeting op
Sint Maarten werd Lawrence Pietersz
door het toenmalige hoofd van de VDC
ontslagen. Maar nadat Gerrit Schotte in
oktober 2010 aan de macht kwam werd
Pietersz weer in dienst genomen.

Betrokkenheid KPMG
Curaçao en Sint Maarten liggen strate-
gisch tussen de drugsproducerende
landen in Latijns-Amerika en de drugs-
consumerende landen in de VS en 
Europa. De illegale gokindustrie is een
ideale manier om onder meer drugsgel-
den wit te wassen. Na lang onderzoek
vonden we meer dan 400 gokbedrijven
die vanuit Curaçao overal in de wereld
actief zijn - allemaal illegaal. Ook gokbe-
drijven die specifiek zijn gericht op
Nederland, waaronder Bellmark Casino,
Zon Casino, Neder Bet, Neder Gaming,
Bit Casio en Sports Bet - ook allemaal
illegaal.

Politici op Curaçao zijn niet bereid om
kritische vragen te stellen over deze
illegale gokindustrie. De laatste die dat
deed was in 2013 de populaire politicus
Helmin Wiels, die kort daarop op brute
wijze werd vermoord. Het onderzoek
naar de opdrachtgevers van deze moord
loopt nog steeds, maar de verdachten
komen uit dezelfde gokindustrie. Al
lange tijd probeer ik meer inzicht te
krijgen in deze illegale gokindustrie op

Curaçao, waar mogelijk miljarden in
omgaan en massaal crimineel geld wordt
witgewassen. Onder meer over de rol
van UTS, het telefoonbedrijf van Cura-
çao, dat in handen is van de overheid,
maar in de praktijk wordt bestuurd door
KPMG - de accountant die ook jarenlang
de boeken deed van Corallo.

Heb ik een coup gepleegd?
Als geheim agent van de AIVD zou ik
een coup hebben gepleegd tegen de
regering van Curaçao, om te voorkomen
dat het eiland onafhankelijk zou worden.
Dat zou blijken uit een counter intelli-
gence onderzoek dat is uitgevoerd in
opdracht van Gerrit Schotte. Dat klinkt
spannend, zo’n coup - een beetje erg
stoer zelfs. Het rapport van Schotte is
een curieus stuk, geschreven in slecht
Engels. Maar wat mij nog het meeste
pijn doet is dat deze man, die mij toch al
vele jaren kent, nog steeds mijn naam
niet goed schrijft en mij steeds ‘Roland’
van Raak noemt. Als u eens een counter
intelligence onderzoek wilt laten uitvoe-
ren, ga dan niet naar ‘Marketing Coun-
ter-intelligence’. Het rapport dat ze over
mij schreven bestaat uit drie portretfoto’s
en dertien verwijzingen naar internet:
Wikipedia en mijn twitter (maar ik heb
geen twitter) en mijn Facebook (wat ik
ook niet heb). En verwijzingen naar
columns op ThePostOnline.

Het rapport van ‘Marketing Counter-
intelligence’ noemt ook een rijtje namen
van mensen met wie ik die coup zou
hebben gepleegd, waaronder ook André
Bosman, Tweede Kamerlid van de VVD.
Dan te bedenken dat premier Gerrit
Schotte, toen hij in 2012 de meerderheid
in het parlement verloor, zelf een coup
wilde plegen, door het parlementsge-
bouw te bezetten. De premier hoopte op
steun van de bevolking om op Curaçao
een ‘presidentieel stelsel’ in te voeren,
maar daar zaten de mensen op het ei-
land niet op te wachten.

Samen met Bosman heb ik wel een
voorstel gedaan voor een grootschalig
onderzoek naar de onder- en
bovenwereld op de Antillen, in het bij-
zonder tussen de politiek en de gokin-
dustrie. Dat onderzoek is gaande en
Nederland werkt daarin nauw samen
met de VS (onderzoek naar het drugs-
geld) en Italië (onderzoek naar de maf-
fia). Eind vorig jaar werd Corallo opge-
pakt voor grootschalige fraude en cor-
ruptie, op de eilanden maar ook in Italië,
waar hij eveneens politici zou hebben
omgekocht. En mooi resultaat toch, voor
een redelijk onbetekenend Kamerlid

Pleegde ik een coup op Curaçao? 
In het gisteren verschenen
boek ‘De Tweede Kamer is
geen talkshow’ verhaalt SP’er
Ronald van Raak over zijn dage-
lijkse ergernissen en politieke
successen als volksvertegen-
woordiger. Een hoofdstuk is
gewijd aan Curaçao dat wij -
met instemming van de auteur
- vandaag publiceren.

In het gisteren verschenen boek ‘De
Tweede Kamer is geen talkshow’ verhaalt
SP’er Ronald van Raak over zijn dagelijkse
ergernissen en politieke successen als
volksvertegenwoordiger. In het boek is
zelfs een hoofdstuk aan Curaçao gewijd. 

Nummer 4 SP
‘De Tweede Kamer is geen talks-
how’ is een uitgave van Uitgeverij
Van Gennep in Amsterdam en is
behalve in Nederland in de boek-
winkel ook via diverse webshops te
bestellen. Auteur Ronald van Raak
(1969) is na senator te zijn geweest
inmiddels ruim tien jaar lid van de
Tweede Kamer. Voor de SP is hij
onder meer woordvoerder Konink-
rijksrelaties. Als nummer 4 op de
kandidatenlijst voor de verkiezin-
gen van 15 maart is hij verzekerd
van een nieuwe termijn.



Eerste wedstrijden
windsurfen 2017
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Windsurfing Curaçao heeft afgelopen zondag in samenwerking met de
Windsurfvereniging Curaçao slalom- en freestylewedstrijden georganiseerd bij de
windsurfschool aan het Spaanse Water. Het was het eerste evenement van 2017 en de
opkomst was groot. 

Voor het onderdeel slalom
meldden zich maar liefst 38 jon-
ge deelnemers en werden er zes
heats gevaren. In de B-klasse tot
en met 11 jaar eindigden Kaj Ro-
zeboom, Anouk van Noort en
nieuwkomer Gianna Martis op
respectievelijk de eerste, tweede
en derde plaats. In de groep tot
en met 13 jaar voer Sid Matthias
bij elke wedstrijd aan kop en
werd daarmee uiteraard eerste.
Danique Jagt en Christian Bak-
ker werden tweede en derde in
deze categorie. In de categorie
14+ was Duko de Kort de beste,
gevolgd door Marije Konstapel

op de tweede en Tutu Frans op
een welverdiende derde plaats.
In de A-klasse tot en met 13 jaar
won Luka Stomp, terwijl Zara
Rozeboom, die voor het eerst
meedeed in de A-klasse met
slechts een kwart puntje verschil
als tweede eindigde. In de groep
tot en met 24 jaar wist Stefan de
Bell alle races te winnen en wer-
den Richard Richie en Boris van
Noort tweede en derde met een
onderling verschil van 1 punt.
Oldschooler Eddy de Groot werd
eerste bij de 24+. 

Bij het onderdeel freestyle
was er nog maar net genoeg

wind over om een enkele elimi-
natie te varen. Ondanks een jaar
van weinig wind en dus weinig
oefenmogelijkheden was er wel
vooruitgang te zien in het niveau
van de freestylers. Een aantal
moeilijke technische moves vie-
len op: een perfect uitgevoerde
‘culo’ door Wave Antonia, een
mooie ‘grubby’ en ‘spock 540’
(veel punten) door Sten Brem-
mers, een ‘shaka’ en ‘one-han-
ded air-funnel’ van Ryan Richie
en een ‘burner’ door Richard Ri-
chie. De wind in het geheel weg-
viel, werd de finale tussen Ryan
en Richard op eigen verzoek be-

slecht met het handspelletje
‘rock, paper, scissors’, met Ryan
als officiele winnaar.  Na de heat

om de derde en vierde plaats
waarin  Sten Bremmers op de
derde plaats eindigde viel de
wind helemaal weg en besloten
de finalisten Ryan Richie en Ri-
chard Richie de strijd op de wal
met een spelletje te beslechten. 

Anne Coenen liet in de regen
bij weinig wind een paar
prachtige ‘one-handed spocks’
zien. Sascha Jansen eindigde op
de tweede plaats. Bij de jongens
onder de 14 jaar trakteerden
Faan Coenen en Luka Stomp het
publiek op mooi gesprongen
‘spocks’ en ‘grubbies’ waarbij
Faan Coenen eerste werd en Lu-
ka Stomp een goede tweede. Lu-
cas van Neutegem werd derde. 

Na afloop van de wedstrijden
liet Windsurfing Curaçao weten
dat er een plan is een groep kin-
deren voor te bereiden op deel-
name aan wedstrijden in de re-
gio, onder meer door speciale
training en wedstrijden.
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Advertentie

Rojer nipt
door in 
dubbelspel
Van onze redactie
Rotterdam - Jean-Julien Rojer
heeft uitschakeling in de eerste
ronde van het dubbelspel bij 
het ABN Amro World Tennis
Tournament gisteren maar net
kunnen voorkomen. De Neder-
landse tennisser was samen met
de Roemeen Horia Tecau net
sterker dan de Canadees Daniel
Nestor en de Fransman Edouard
Roger-Vasselin: 6-7 (4) 6-3 11-9.

In de kwartfinales stuiten Ro-
jer en Tecau op de Spanjaarden
Feliciano Lopez en Marc Lopez,
die dinsdag de Nederlanders
Tallon Griekspoor en Niels 
Lootsma uitschakelden. Matwé
Middelkoop en Wesley Koolhof
drongen dinsdag ook door tot de
laatste acht.

De eerste windsurfwedstrijden in de categorieën freestyle en slalom
konden op veel deelnemers rekenen. FOTO’S MAYA MATHIAS
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Kapitänleutnant Werner Hartenstein
commandant U-156. Duitse onderzeeër in warme wateren.     FOTO’S ARCHIEF KOOIJMAN/GERARD CASIUS Uitgebrande en gebroken lake tanker Pedernales. Op de andere foto is te zien hoe het schip in het midden getroffen is. FOTO’S TED GIBBONS 

D
e commandant van de
nazi-Duitse Onderzee-
dienst, admiraal Karl
Dönitz, was terecht
van mening, dat men

zonder bevoorrading geen oorlog
kan winnen en was vastbesloten om
Groot-Brittannië te isoleren, door te

trachten de zeeverbindingen te ver-
breken. Dit leidde tot de langste slag
uit de Tweede Wereldoorlog, de
‘Slag om de Atlantische Oceaan’. De
aanval op Aruba maakte hier deel
van uit.

Op 19 januari 1942, dus ruim een
maand nadat Adolf Hitler de oorlog

aan de Verenigde Staten had ver-
klaard, vertrokken vier Duitse
onderzeeboten uit de Franse haven
Lorient. Onder de codenaam ‘Neu-
land’ gingen de onderzeeboten U-
67, U-161, U-156 en U-502 onder-
weg naar het Zuidelijk Caribisch ge-
bied met de opdracht om zo veel

mogelijk vrachtschepen en tankers
tussen Trinidad en Aruba tot zin-
ken te brengen.

De bevoorrading van de raffina-
derijen op Aruba en Curaçao vond
plaats met zogenoemde ‘lake tan-
kers’, die speciaal werden ontwor-
pen en gebouwd om het Meer van
Maracaibo te kunnen bevaren. Er
waren zandbanken, die het uitvaren
met de met ruwe olie beladen tan-
kers zeer moeilijk maakten. Zeker
vijftig tankers voeren tussen Cura-
çao en Aruba op en neer naar Vene-
zuela om de ruwe olie te laden, be-
stemd voor raffinage op Aruba en
Curaçao. Deze twee raffinaderijen
samen leverden de grootste hoeveel-
heid brandstof aan de geallieerde
oorlogsvoering. Oceaantankers
laadden de geraffineerde brandstof-
fen op Aruba en Curaçao en voeren
daarmee naar de oorlogsgebieden.
De Arubaanse lake tankers hadden
Britse officieren en de overige be-
manningsleden waren afkomstig
uit Aruba, Bonaire, Curaçao en wat
Brits-Caribische eilanden.

In de nacht van 16 februari 1942
om 1.31 uur, viel de enige dagen te-
voren aangekomen onderzeeboot
U-156, die onder bevel stond van Ka-
pitänleutnant Werner Hartenstein,
de voor San Nicolas op Aruba ten
anker liggende volgeladen tankers
Esso Pedernales en de Esso Oranje-
stad met torpedo’s aan. De gevolgen
waren verschrikkelijk. De tankers
vlogen onmiddellijk in brand en de
Oranjestad zonk in 70 meter diep
water. Op de nog drijvende Peder-
nales verloren acht opvarenden het
leven en op de Oranjestad 15 men-
sen, op enkele buitenlanders na, al-
lemaal Antillianen. Daarna richtte
de U-156 haar torpedo’s op de aan-
gemeerd liggende lege Amerikaan-
se tanker Arkansas, waarvan er één
de tanker raakte, maar beperkte
schade aanrichtten. Een andere tor-
pedo kwam op het strand terecht en
de derde is tot de dag van vandaag
nog onvindbaar. Aruba was verlicht
als ware het vredestijd. Er was geen
militaire tegenstand, dus de U-156
kon naar hartenlust dood en verderf

zaaien. Daarna voer de U-boot naar
een gunstige positie om de raffina-
derij te beschieten. De enthousiaste
kanonbemanning had haast, laadde
het kanon met een granaat en
schoot. De gevolgen waren ramp-
zalig. Niet voor de raffinaderij, maar
voor de U-boot. Het kanon was ont-
ploft en er viel een dode en een
zwaargewonde. Wat was er ge-
beurd? Men had vergeten de stalen
afsluitdeksel van de kanonsloop te
verwijderen en hiermede werd de
raffinaderij gespaard. Met het 37
mm kanon werd getracht de raffina-
derij te bestoken, maar dit mislukte.
Van de 16 afgevuurde granaten
raakte er één een brandstoftank, die
niet werd doorboord en de andere
raakte een woning. De actie van de
U-156 was ten einde en de U-boot
voer weg om de zwaargewonde af te
zetten op een bevriend eiland. Er
was nog een tweede gelukkige ge-
beurtenis: Het Amerikaanse vracht-
schip Henry Gibbons beladen met
3.000 ton TNT-springstof stond
kort voor de aanval van de U-156 op

het punt Oranjestad te verlaten,
maar was vertraagd omdat de be-
manning eerst koffie wilde drinken,
waardoor Aruba voor een tweede
ramp werd bespaard.

Op de aanvoerroute patrouilleer-
de de andere onderzeeboot, de U-
502, onder commando van Kapitän-
leutnant Jürgen Rosenstiel en al
spoedig werden twee lake tankers
onderschept, namelijk de San Nico-
las en de Tia Juana. Deze tankers
werden tot zinken gebracht, waarbij
24 opvarenden de dood vonden,
waardoor het totale aantal dodelijke
slachtoffers tot 47 steeg.

Het was algemeen bekend, dat
sedert september 1939 de nazi-
Duitse onderzeeboten slachtingen
op de Noord-Atlantische Oceaan on-
der de geallieerde koopvaardijsche-
pen aanrichtten en dat na Pearl
Harbor en de oorlogsverklaring aan
de Verenigde Staten op 12 decem-
ber 1941 door de Führer Adolf Hit-
ler, de Tweede Wereldoorlog ook in-
derdaad wereldomvattend werd. In
het Caribisch gebied leefde men zo-

als in vredestijd en men was totaal
onvoorbereid.

Zelfs vandaag is de onnozelheid
bij vele politici en westerse volken
ten aanzien van wereldbedreigin-
gen groot. De CO-2 uitstoot neemt

toe en de belangstelling voor defen-
sie neemt af. Hopelijk zullen wij
voor rampen worden behoed.

Bronnen: auteurs William Hochstuhl, 

Dan Jensen en Gross Admiral Karl Dönitz.

De oorlog kwam naar Aruba
In de nacht van 16 februari 1942 werden tankers
rond Aruba en de Lago-raffinaderij aangevallen
door nazi-Duitse onderzeeboten met de bedoeling
om de geallieerde brandstofvoorziening een zware
klap toe te dienen. De Arubaanse vliegtuigbenzine
was wegens de hoge kwaliteit van enorm belang
voor de oorlogvoering door het Verenigd Koninkrijk
en de levering daarvan wilden de nazi’s
verhinderen. Voor zover bekend was de aanval op
Aruba de eerste aanval op het westelijk halfrond en
de tanker Pedernales gaat de geschiedenis als het
eerste slachtoffer van deze aanval.

Door Joop Kooijman

Een Duitse torpedo op de Arubaanse kust. Op een van de foto’s is op de achtergrond te zien hoe een sleepboot de zwaar beschadigde tanker Pedernales naar een scheepsreparatiewerf sleept. Op een
andere foto inspecteert iemand met een sigaret in de mond de torpedo. Het is niet bekend wie deze man is. Verder nog een kopie van een foto zoals die is verschenen in Life Magazine, 2 maart, 1942. Op
de achtergrond de Eagle Pier. FOTO’S LAGO-COLONY.COM

Een kanon van het type waarmee de U-156 was
uitgerust.

Bewaking bij de Lago-raffinaderij tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
FOTO LAGO-COLONY.COM

Een 3,7 cm granaatinslag in een
woning, zonder gewonde inwoners.

De schade aan een tank door de inslag van een 3,7 cm granaat van de 
U-156.

Er is in het verleden ook een postzegel gemaakt van
de Pedernales.

Een tekening met Duits onderschrift, waarbij ook de inslag
op de tanks van de olieraffinaderij te zien is. 

FOTO LAGO-COLONY.COM



Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - De Kamer van
Koophandel en Nijverheid Bo-

naire (KvK) heeft een nieuw
bestuur. Voor het jaar 2017 is
H.H.M. Groot herkozen als
voorzitter en E.L. Piar gekozen
tot vicevoorzitter. Samen met de
overige leden van het bestuur,
R.G. Zandstra, T. Verheul en
nieuw lid H.J.L. Schoffelen,
zullen zij de taken die de wet
verbindt aan de KvK gaan uit-
voeren. 

Het programma ‘Ease of
doing business’ is door KvK per
1 januari van dit jaar uitgerold
en zal het grootste aandachts-
punt worden. In dit programma
staat de verbetering van de
randvoorwaarden van het
ondernemen centraal. Te den-
ken valt hierbij aan vergunnin-
gen, subsidies en kredieten en
mobiliteit op, van en naar het
eiland. Met name de knelpun-
ten, transparantie of gebrek aan
regelgeving zullen de aandacht
van de KvK krijgen met het doel
om het ondernemen op Bonaire
gemakkelijker te maken dan nu
het geval is. KvK roept iedere
ondernemer op om zijn of haar
knelpunten op bovenstaande
vlakken kenbaar te maken bij de
KvK zodat er op basis van ge-
noeg feitelijk materiaal conclu-
sies kunnen worden getrokken
en aanbevelingen kunnen wor-
den gedaan.
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De supermarkt was al bijna klaar toen de bouw stilgelegd werd.                       FOTO GIJS VAN DEN HEUVEL

Laatste vermaning
voor ambtenaren
Van onze correspondent
Kralendijk - In de Eilandsraad werd dinsdagavond het groene licht gegeven voor de
afbouw van de nieuwe supermarkt in Belnem. De wijziging van het Ruimtelijk
Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) werd met algemene stemmen goedgekeurd. Maar
niet nadat de politici de ambtenaren van Ruimte en Ontwikkeling duidelijk hadden
gemaakt dat het afgelopen moet zijn met de fouten die worden gemaakt.

Het verst ging fractieleider
Robby Beukenboom van PDB:
,,We hebben veel geluk gehad.
Dit moet de laatste keer zijn dat
we hier in de raad fouten her-
stellen uit het verleden.” Hij
pleitte later in de vergadering
voor een gedragscode voor amb-
tenaren. In zijn bijdrage pleitte
Beukenboom de politiek verant-
woordelijken uit de afgelopen ja-
ren overigens niet vrij.

Op de agenda stond de wijzi-
ging van de bestemming van de
grond in Belnem waarop de al
bijna afgebouwde supermarkt
staat. De vergunning bleek op
verkeerde gronden verleend met
rechtszaken tot gevolg. Dat dit
de overheid niet op een hoge
claim is komen te staan zorgde
ook bij andere Eilandsraadsle-
den voor opluchting.

In het deel van Belnem waar
de supermarkt staat waren com-
merciële activiteiten toegestaan,
maar geen supermarkt. Die
heeft veel meer invloed op de
omgeving dan bijvoorbeeld een
kantoor aan huis. ,,Er zijn te veel
fouten gemaakt”, zei onafhanke-
lijk Eilandsraadslid Esther Ber-
nabela. ,,In de toekomst moet

we betere informatie krijgen
over de bestemming van een ge-
bied.” Er stonden meer bestem-
mingswijzigingen op de agenda,
waarbij eveneens fouten waren
gemaakt. Pieters hield een plei-
dooi om niet overal de bestem-
ming te wijzigen, maar vrijstel-
ling te verlenen. Zo kunnen de
terreinen weer de oude bestem-
ming krijgen als de huidige eige-
naar vertrekt. Hij kreeg voor zijn
zienswijze begrip bij de rest van
de Eilandsraad en gedeputeerde
Joselito Statia, maar legde zich
neer bij de constatering dat er
beter niet weer een nieuwe pro-
cedure gestart kan worden.

Twee agendapunten over de
herziening van het ROB en de
Eilandsverordening natuurbe-
heer werden op verzoek van Pie-
ters doorgeschoven naar de vol-
gende besluitvormende raad,
omdat ze ‘nog niet rijp’ waren
voor behandeling. Er ontbraken
stukken, waaronder een advies
van Stinapa. Gedeputeerde Sta-
tia beloofde die de volgende keer
wel te hebben. Omdat volgende
week te kort dag is, werd de vol-
gende vergadering verplaatst
naar 7 maart.

Van onze correspondent
Kralendijk - De oproep van
PDB-leider Robby Beukenboom
om een coalitie van ‘nationale
eenheid’ te vormen in de zeer
verdeelde Eilandsraad van Bo-
naire kan op de sympathie reke-
nen van de MPB-fractie. Wel
verschillen zij van mening over
de details. Beukenboom had de
gezaghebber gevraagd zich in te
spannen voor een zo breed mo-
gelijke coalitie om een einde te
maken aan de instabiliteit op Bo-
naire. Hij vroeg daarom overleg
tussen alle fractieleiders. Dat
ging niet door, omdat alleen
Beukenboom en James Kroon
(UPB) aanwezig waren.

In een brief aan waarnemend
gezaghebber Evelina Bethan-
court-Anthony maken MPB-
fractieleider Désirée Coffie en
coalitiegenoot Esther Bernabela
een kanttekening bij de ‘sympa-
thieke bedoelingen’ van Beuken-
boom. ,,De gezaghebber moet

altijd boven de partijen staan en
kan niet bemiddelen of forme-
ren. En het zijn niet de fractielei-
ders die een coalitie vormen. Dat
doen partijen met de steun van
hun bestuur en andere officiële
partijorganen.” In plaats daar-
van vragen MPB en Bernabela
om ‘nationale steun’ voor het
Bestuurscollege. Hoewel in de
huidige impasse het Bestuurs-
college nog steeds beslissingen
blijft nemen, steunen zij de po-
ging van PDB om meer eenheid
te brengen in de Eilandsraad. Zij
vragen Beukenboom daarom
om bij de behandeling van voor-
stellen en moties van het BC sa-
men te streven naar consensus
en een brede basis voor de huidi-
ge minderheidscoalitie. Coffie
en Bernabela spreken niet over
een formele coalitie. Maar ‘na-
tionale steun’ van mogelijk alle
negen Eilandsraadsleden zou in
het belang zijn van de burgers
van Bonaire, schrijven ze.

MPB vraagt om 
‘nationale’ steun

Nieuw bestuur KvK Bonaire

Van onze correspondent
Kralendijk - De omgeving van
Kralendijk is de eerste dagen van
de week geplaagd door een aan-
tal inbraken. 

Aan de Kaya Nikiboko Zuid 
is maandagochtend ingebroken
in een woning. Er zijn onder 
andere een laptop, een duikhor-

loge en een duur gewoon 
horloge weggenomen. De in-
braak vond volgens de aan-
gifte plaats tussen 4.00 uur en
11.00.

Op dezelfde dag werd ook

aangifte gedaan van inbraak in
een woning aan de Kaya Tho-
mas M. Marchena. Hier zijn 
onder andere een Playstation 5,
twee laptops, een koptelefoon,
een camera voor de Playstation

en een zwarte sportcamera 
weggenomen. Deze diefstal
heeft tussen zondagavond en
dinsdagochtend vroeg plaatsge-
vonden.

Op dinsdagochtend zijn bij

een Toyota Yaris de wieldoppen
gestolen. De auto stond op de
parkeerplaats aan de Kaya Lode-
wijk Gerharts. 

Dinsdagmiddag of -avond is
ingebroken in een woning aan
de Kaya Chòkwèkè. Er is onder
andere een gouden halsketting
ontvreemd.

Reeks inbraken rond Kralendijk

Familiebericht



Van onze correspondent
Oranjestad - De ministerraad is
bezig nieuw beleid te ontwikke-
len voor mensen die via de ha-
ven van Barcadera Aruba
binnenkomen. De huidige ma-
nier van controleren voldoet niet
langer, nu het drukker wordt in
de haven.

Vorig jaar, toen de nieuwe
containerhaven in gebruik werd
genomen, is een commissie in-
gesteld om het nieuwe beleid
voor te bereiden. Die commissie

gaf onlangs een presentatie aan
de ministerraad. 

Uitgangspunt bij het nieuwe
beleid is dat de veiligheid en
grensbewaking prioriteit heb-
ben boven het economisch ver-
keer. Dat betekent dat handela-
ren uit de regio, die met hun
spullen in bootjes naar Aruba
komen, niet meer zo makkelijk
het eiland op komen. Voorheen

ging het vaak om dezelfde men-
sen die regelmatig de oversteek
uit Venezuela maakten. Die
kwamen vrij eenvoudig Aruba
binnen om hun producten af te
leveren. 

Voortaan gaat het anders. Ie-
dereen die voet aan wal zet op
Aruba moet voortaan voldoen
aan dezelfde regels als mensen
die per vliegtuig reizen. Dat be-

tekent dat documenten, vergun-
ningen en visums in orde moe-
ten zijn. Als er iets niet klopt,
wordt de boot, inclusief de be-
manning en lading terugge-
stuurd.

Een veelgehoorde klacht is dat
boten met een uitgebreide be-
manning aanleggen. Alle man-
schappen gaan van boord en ko-
men pas twaalf uur later weer

terug. Deze mensen zouden in
die tijd illegaal aan het werk zijn
geweest op het eiland. 

Het nieuwe beleid betekent
ook dat de vereisten voor lokale
schippers strenger worden. De
regering hoopt daardoor beter te
kunnen optreden tegen smokke-
laars en lieden die illegaal ver-
kregen koper en andere spullen
vervoeren.

De details over de nieuwe re-
gels worden binnenkort bekend-
gemaakt.

Van onze correspondent
Oranjestad - Departamento
Transporte Publico (DTP) heeft
dinsdag controles uitgevoerd bij
de ingang van de cruisehaven.
Alle bussen werden gecontro-
leerd op documenten en rijver-
gunningen.

Er lagen verschillende sche-
pen in de haven, dus het was
druk. Desondanks namen de
controleurs de tijd om na te gaan
of alle papieren in orde waren en
of de bussen netjes waren. Dat
laatste is ook een vereiste voor
een vergunning om een tourbus
te mogen exploiteren. 

Alle informatie wordt inge-
voerd in het nieuwe systeem van
DTP. Daarin wordt alle informa-
tie over bussen en taxi’s verza-
meld, om zo een goed overzicht
te hebben over de stand van za-
ken binnen het personenver-
voer. De vereisten voor perso-
nenvervoer zijn onder andere
dat een taxi maximaal vijf perso-
nen mag vervoeren. Bij bussen
is dat aantal afhankelijk van het
soort bus. DTP staat momenteel
voor de uitdaging dat er klachten

zijn over tourbussen die cruise-
passagiers vervoeren naar het
strand en ze dan na een paar uur
weer ophalen. Vanuit de taxi-
branche is daar veel commen-
taar op, omdat de taxichauffeurs
vinden dat dat hun werk is.
Tourbussen zijn er om tours te
verzorgen, niet voor enkel trans-
port. DTP is het daarmee eens
en is bezig de kwestie op een
goede manier op te lossen. 

De politie was ook aanwezig
bij de controles. De agenten ke-

ken naar de vereisten om op de
openbare weg te mogen rijden,
zoals een geldig keuringsbewijs.
Verschillende bussen bleken
niet over geldige keurings- of
verzekeringsbewijzen te be-
schikken en werden wegge-
stuurd. Er reden ook bussen met
nummerborden die niet klop-
ten. In die gevallen werd een 
takelwagen besteld om de bus af
te voeren naar de politiewacht
Balashi. Er waren ook buschauf-
feurs die vanuit de verte de acti-
viteit rond het haventerrein za-
gen en uit voorzorg rechtsom-
keert maakten.

Antilliaans Dagblad Donderdag 16 februari 2017 17

Aruba

Vernieuwde hal luchthaven klaar

Luchthavendirecteur James Fazio, minister Arthur Dowers van Justitie en IASA-directeur Gerald Fingal
knipten het traditionele lint bij de feestelijke opening van de vernieuwde immigratiehal.           FOTO AAA

Van onze correspondent
Oranjestad - Aruba Airport Authority (AAA) heeft gister-
middag in aanwezigheid van de minister van Justitie,
Arthur Dowers en IASA-directeur Gerald Vingal de vol-
ledig vernieuwde hal van Luchthaven Reina Beatrix geo-
pend, waar aankomende passagiers worden gecontro-
leerd door de douane.

,,Dit project is een goed voor-
beeld van teamwork en samen-
werking tussen partners. Het
plannen en uitvoeren van een
dergelijk grootschalig renovatie-
project in onze immigratieruim-
te, waar tegelijkertijd alle passa-
giers werden afgehandeld 
was niet gemakkelijk. Maar we
hebben het gefikst”, zei de direc-
teur van de luchthaven, James
Fazio. 

Een nieuwe tegelvloer, een
nieuwe doorgang naar de baga-
gehal, nieuwe inspectiecabines,
een nieuwe opstelling van de e-
poortjes en een heldere, vriende-
lijke atmosfeer verwelkomen de
passagiers na hun vliegreis. Om
de aandacht af te leiden als er ge-

wacht moet worden, is de hal
versierd met kunstwerken van
de lokale kunstenaar Luis Alfon-
so Castano.

AAA heeft een bedrag van
twee miljoen florin geïnvesteerd
in het project, maar vindt het
geld goed besteed, aangezien de
doorstroming van de passagiers
en de beveiliging van de lands-
grenzen erdoor verbeterd zijn.
,,Onze luchthaven is de eerste
en de laatste indruk die reizigers
van Aruba krijgen. Per jaar ont-
vangt ons eiland meer dan een
miljoen bezoekers en het ziet er-
naar uit dat dat er de komende
jaren nog meer worden. We zijn
trots op wat we hier hebben ge-
presteerd”, aldus Fazio.

Van onze correspondent
Oranjestad - Minister Arthur
Dowers van Justitie heeft onder-
nemers gewaarschuwd dat de
politie boetes gaat uitdelen als er
nog langer plastic tasjes worden
gebruikt om de aankopen van de
klanten in te verpakken. ,,Dat is
sinds 1 januari verboden en we
gaan handhaven.”

De bewindsman sprak tijdens
de wekelijkse persconferentie
van de ministerraad over het ver-
bod op het verstrekken van
plastic tasjes voor eenmalig ge-
bruik. Hoewel de meeste super-

markten en andere winkels zich
er netjes aan houden, zijn er
ondernemers die denken dat de
wet niet voor hen geldt, of dat er
toch geen sancties zijn. Minister
Dowers hielp deze lieden uit de
droom. ,,Er is een boetesysteem,
waarbij de boetes al snel oplopen
tot 10.000 florin. Bij herhaling

wordt dat veel meer.” De mi-
nister riep de vertegenwoordi-
gers van de pers op om bekend
te maken dat er echt een verbod
is op het gebruik van plastic tas-
jes voor eenmalig gebruik. ,,We
hebben deze wet aangenomen
om ons milieu te beschermen
en dat moeten we met zijn allen
serieus nemen, anders werkt het
niet.” Hij deelde een serieuze
waarschuwing uit: ,,Er gaan boe-
tes uitgedeeld worden. Wees
niet de ondernemer met de twij-
felachtige eer de eerste boete te
mogen betalen.”

Nachtelijke schoten
Van onze correspondent
Oranjestad - De bewoners van
de wijk Socotoro werden dins-
dagavond laat uit hun slaap ge-
houden door schoten. De schut-
ters zijn nog niet opgespoord.

Rond 23.30 uur werd de
nachtelijke stilte ruw verstoord
door hevige knallen in de omge-
ving van de Bar-a-Bar. Een poli-
tiepatrouille stuitte op een jon-
geman die met zijn motor geval-
len was in de omgeving. Die

vertelde dat een auto naar hem
toe was gereden en dat er vervol-
gens op hem was geschoten. Hij
was niet geraakt, maar wel geval-
len en de auto was weggereden.
In de omgeving werden kogel-
hulzen aangetroffen die het ver-
haal van de jongen bevestigden. 

Buurtbewoners vertelden de
politie dat het als sinds het begin
van het jaar onrustig is in de
wijk en dat er geregeld schoten
worden gehoord.

Boetes voor
plastic tasjes
in aantocht

Tourbussen gecontroleerd

Nieuw toelatingsbeleid voor Barcadera
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Van onze redactie
Buenos Aires - Wie een reis naar
Argentinië op zijn bucketlist
heeft staan, heeft nu een extra
reden om daarnaartoe te gaan.
De Argentijnse regering heeft
beslist dat alle internationale
toeristen vrijgesteld zijn van btw
op hun hotel of andere over-
nachting in het land. Toeristen
krijgen dus wat extra reisbudget,
een cadeautje van de Argentijn-
se belastingdienst. Dat schrijft
La Chispa.

De nieuwe regeling heeft be-
trekking op alle accommodaties
in het land, zowel de vijfsterren-
hotels als de goedkopere ran-
ches en lodges. En aangezien de
btw van 21 procent in Argentinië
tot een van de hoogste ter wereld
behoort, zal deze korting voor
toeristen echt wel voelbaar zijn.

Lifestylemagazine Condé
Nast Traveler berekende dat je
als toerist voor een kleine mid-
week in een luxeresort, wat je
normaal 2.500 euro zou kosten,
tot 450 euro korting zou krijgen.
Een week overnachten in een ge-
middeld goedkoop budgethotel
wordt zo al snel 100 euro per

week goedkoper. Een reiziger
vertelde het magazine dat dit
echt wel voelbaar is ‘vooral om-
dat Argentinië in vergelijking
met de andere Zuid-Amerikaan-
se landen bijzonder duur is’.

Om kans te maken op de vrij-
stelling van btw moet je bewij-
zen dat je toerist bent door je
paspoort te tonen en moet je be-
talen met een niet-Argentijnse
creditcard of bankkaart. Je krijgt
de korting meteen bij het beta-
len van je overnachting, dus er

hoeven geen papieren te worden
ingevuld.

Goed nieuws dus voor de toe-
risten en voor de lokale bevol-
king van het land. ,,Met de maat-
regel hopen we dat meer toe-
risten de weg naar Argentinië
zullen vinden en dat dit dan
weer resulteert in meer jobs in
de toeristische sector”, zegt
Gustavo Santos, de Argentijnse
minister voor Toerisme. Het
land verwacht in 2017 in elk ge-
val 95.000 toeristen.

Van onze redactie
San Francisco - De autoriteiten
in de Verenigde Staten hebben
een 23-jarige man uit Mexico ge-
arresteerd, die eerder door re-
gels van de vorige president
Obama een werkvergunning
had gekregen. Volgens zijn ad-

vocaten is de man de eerste die
onder de nieuwe president
Trump dreigt het land te moeten
verlaten Obama voerde in 2012
een programma in waarmee ille-

galen die destijds als kind de VS
waren binnengekomen, moch-
ten blijven. Zij konden daardoor
naar school of aan het werk
gaan. Trump heeft in gesprek-

ken met Amerikaanse media la-
ten weten dat hij dat beleid wilde
ombuigen maar liet toen niet
weten hoe.

,,We hopen dat deze arrestatie

een vergissing was”, aldus een
van de advocaten van de aange-
houden Mexicaan. Een woord-
voerder van de immigratiedienst
(ICE) verklaarde dat de man was
aangehouden omdat hij lid is
van een criminele bende en dat
hij dat zelf heeft toegegeven.

Dat ligt gevoelig in de VS,
want Mexico is veruit de grootste
afnemer van Amerikaanse maïs.
Dat schrijft IPS.

Mexico is koortsachtig op
zoek naar antwoorden op de
dreigementen van de Ameri-
kaanse president Donald
Trump. Die dreigt met stevige
taksen op de import van Mexi-
caanse producten. De Mexicaan-
se senator Armando Rios Piter
stelt als antwoord voor om geen
maïs meer in te voeren uit de
Verenigde Staten. Als voorzitter
van de Commissie Buitenlandse
Zaken wil Piter daartoe deze
week nog een wetsvoorstel in-
dienen. Hij stelt voor om voor-
taan maïs te importeren uit Bra-

zilië of Argentinië.   Als het wets-
voorstel wordt goedgekeurd,
raakt Mexico de VS op een ge-
voelige plek. Mexico is momen-
teel veruit de grootste importeur
van Amerikaanse maïs, goed
voor een kwart van de Ameri-
kaanse export. Een boycot zou
hard kunnen aankomen in tradi-
tionele landbouwstaten als Iowa.
Ook gewone Mexicanen zoe-
ken naar antwoorden op de
dreigende handelsoorlog met de
VS. Zo is een digitaal platform
opgericht dat de binnenlandse
consumptie in Mexico moet
aanzwengelen en Mexicaanse
producten sneller bij de Mexi-
caanse koper moet brengen. Te-
gelijk met dit soort initiatieven

zie je overal oproepen om pro-
ducten van Amerikaanse multi-
nationals zoals Coca-Cola en
Walmart te boycotten.

De Mexicaanse president En-
rique Peña Nieto herlanceerde
vorige week de campagne He-
cho en México, ‘gemaakt in
Mexico’, een campagne die in
2009 was gelanceerd door de
vorige regering. 

Trump wil opnieuw onder-
handelen over Nafta, het vrij-
handelsakkoord tussen de VS,
Canada en Mexico, dat sinds
1994 van kracht is. De Ameri-
kaanse president dreigt ermee
stevige importtaksen te heffen
op Mexicaanse producten. Met
die opbrengsten wil hij de bouw
financieren van de 3.200 kilo-
meter lange muur tussen de VS

en Mexico, die de illegale migra-
tie zou moeten stoppen. Iro-
nisch genoeg is de grote afname
van Amerikaanse maïs in Mexi-
co vooral het gevolg van dat vrij-
handelsverdrag. In 2015 kocht
Mexico voor 2,4 miljard dollar
aan maïs uit de VS, heel wat
meer dan de 391 miljoen dollar
in 1995, het jaar nadat Nafta van
kracht werd.
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Maïsvelden in Iowa. Een boycot van Mexico kan hier voor problemen zorgen.

‘Mexico 
prikt terug’
Van onze redactie
Mexico-Stad - In Mexico rijpt het idee om geen maïs
meer in te voeren uit de VS als antwoord op de vijandige
houding van de regering-Trump. 

‘Mexicaan mogelijk weggestuurd’

De watervallen van Iguazu zijn een geliefde plek in Argentinië onder
toeristen.

Argentinië
goedkoper
voor toeristen

LGBT’s kussen voor gelijkheid
Van onze redactie
Lima - Tientallen homo, lesbi of
biseksuele koppels hebben deze
week in de Peruviaanse hoofd-
stad Lima een kusactie gehou-
den om meer gelijkheid tussen
holebi’s en hetero’s in Peru te ei-
sen, zo meldt Telesur. 

Op verschillende plekken in
Lima hebben Peruviaanse hole-
bi’s elkaar ostentatief getong-
zoend voor meer zichtbaarheid.

,,De straten van Peru zijn van ie-
dereen. Homo of hetero, kussen
is normaal”, stelden de LGBT-
activisten. 

De koppels ijveren onder an-
dere voor de openstelling van
het huwelijk voor holebi-kop-
pels. 

Onlangs is het land al ver-
plicht geweest een homohuwe-
lijk dat in Mexico is afgesloten,
te erkennen.

Invallen bij kantoren van
Odebrecht in Venezuela
Van onze redactie
Caracas - De Venezolaanse
autoriteiten hebben dinsdag in
Caracas kantoren doorzocht van
het Braziliaanse bouwconcern
Odebrecht. Het bedrijf heeft toe-
gegeven dat 98 miljoen dollar
(ruim 92 miljoen euro) aan
smeergeld is betaald om over-
heidscontracten in het land
binnen te slepen.

,,Het onderzoek moet de situ-
atie verduidelijken en vaststellen
of de projecten waarvoor dit be-
drijf was ingehuurd zijn vol-
tooid”, meldde het Venezolaan-
se Openbaar Ministerie in een

verklaring. De corruptie kwam
aan het licht bij een rechtszaak
in de Verenigde Staten. Odeb-
recht en dochterbedrijf Braskem
bekenden in december schuld
aan het omkopen van functiona-
rissen in twaalf landen.

Het meeste smeergeld werd
betaald in Brazilië; Venezuela
neemt de tweede plaats in op de
lijst met landen waar de grootste
bedragen werden gespendeerd
aan omkoping. 

De Venezolaanse president
Nicolás Maduro zei eerder al dat
de verantwoordelijken gestraft
moeten worden.



Van onze redactie
Paramaribo - Niet erkende wa-
terinstallateurs worden gewaar-
schuwd door de Surinaamsche
Waterleiding Maatschappij om
te stoppen met het aanleggen
van waterleidingbuizen. Het be-
drijf heeft onlangs een klacht in-
gediend bij het Openbaar Mi-
nisterie tegen twee illegale in-
stallateurs die afzonderlijk
waterleidingbuizen van verkave-
lingsprojecten hebben aangeslo-
ten op het SWM-netwerk. Zo
schrijft de Ware Tijd.

,,Wij hebben deze projecten
afgesloten van water, omdat het
systeem niet aan de voor-
waarden van het bedrijf vol-
doet”, zegt SWM-directeur Mar-
lon Oosterling tegen de Ware
Tijd. Het gaat om verkavelings-
projecten waarvan één in Com-

mewijne en de andere in Sara-
macca is. De mensen worden nu
voorzien van water door trucks
van SWM.

Het bedrijf wil voorkomen dat
waterleidinginstallaties met ver-
keerde materialen worden aan-
gelegd. Bovendien kan dat op
foutieve manier plaatsvinden.
Dat alles kan zorgen voor veront-
reiniging van het water en de
volksgezondheid kan in gevaar
komen.

Oosterling legt uit dat slechts
erkende installateurs binnen-
huisinstallaties mogen aanleg-

gen om die vervolgens voor
goedkeuring aan te bieden aan
SWM. Ook mogen hoofdbuizen
alleen worden aangelegd door
een verkavelaar met toestem-
ming van de het waterleidingbe-
drijf en die werkzaamheden
moeten ook plaatsvinden onder
toezicht van het bedrijf.

Dinesh Panday, voorzitter van
de Vereniging van Installateurs
in Suriname, juicht het optre-
den van de SWM tegen de illega-
le installateurs toe. Er moeten
volgens hem korte metten wor-
den gemaakt met deze beunha-
zen. 

,,Het lijkt goedkoper, maar la-
ter zal blijken dat deze mensen
het drievoudige van dat bedrag
moeten neertellen, omdat de
buizen vervangen moeten wor-
den.”

Van onze redactie
Paramaribo - Het doet er niet
toe wie allemaal aandeelhouder
is van De Surinaamsche Bank
(DSB), of wie de directeur, het is
de gezondheid van ’s lands
grootste financiële instelling die
prioriteit heeft: ,,De continuïteit
en bestaanszekerheid zijn voor
ons als werknemers uitermate
belangrijk en genieten prio-
riteit”, benadrukt Robby Beren-
stein, voorzitter van de werkne-
mersorganisatie, aldus de Ware
Tijd.

Hij doelt op de onduidelijk-
heid rond de status van alge-
meen directeur Siegmund Proe-
ve en op de actie van kleine aan-
deelhouders die zich bundelden
voor meer zeggenschap in het
management van de onderne-
ming. 

Proeve is eind januari tot aan
zijn pensionering op non-actief
gesteld door de Raad van Com-
missarissen (RvC). De bankier
heeft via de media laten weten
dat hij zijn ontslag zal aanvech-
ten.

De RvC, voorgezeten door de
directeur van verzekeringsmaat-
schappij Assuria, besloot Proeve

te derangeren nadat 2016 door
de DSB met rode cijfers afgeslo-

ten werd. Het was het eerste ver-
lies in jaren voor ‘s lands groot-

ste financiële instelling. Zijn
ontslag moet nog goedgekeurd
worden door de algemene verga-
dering van aandeelhouders die
binnenkort gehouden moet wor-
den.

De krant verneemt van een
bron dat deze vergadering pittig
belooft te worden. De aandeel-
houders die zich bundelen, ma-
ken zich op om Proeves ontslag
te stuiten. 

Daarnaast willen ze Assuria
onder druk zetten om haar
meerderheidsaandeel in DSB
terug te brengen van 44 naar 20
procent, zoals de wet dat voor-
schrijft.

Berenstein zegt echter dat de-
ze kwesties niet de hoogste prio-
riteit genieten. Het is belangrijk
dat de bank, ondanks de verlie-
zen van 2016, nog altijd stabiel
is en kan rekenen op ondersteu-
ning van de overige spelers van
de financiële sector. 

,,De prioriteit nu is hoe verder
moet worden gegaan om deze
stabiliteit te waarborgen. De an-
dere kwesties zijn bijzaken”, al-
dus Berenstein.

Dinsdag maakte SVB-voorzit-
ter John Krishnadath tijdens de
persconferentie voorafgaand
aan de start van de ‘Fifa For-
ward’-workshop in de Ballroom
van Torarica gebruik van de ge-
legenheid om ‘Het doel voor
ogen’ aan Fifa-directeur Véron
Mosengo-Omba te presenteren,
zo weet de Ware Tijd. 

Mosengo-Omba, verantwoor-
delijk voor de Caribische regio
en Afrika, is in Suriname om
een driedaagse workshop te lei-
den voor de landen van het oost-

Caribisch gebied. De deelne-
mende landen zijn Dominica,
Sint Vincent, Guyana, Trinidad
& Tobago, Curaçao, Aruba, Bar-
bados, Grenada en Suriname.

Het is de eerste keer dat de
SVB gastheer is van een derge-
lijke workshop van de Fifa. Tij-
dens het seminar zullen de ne-
gen landen, die allen door de
voorzitters van hun voetbalbon-
den worden vertegenwoordigd,
breedvoerig ingelicht worden en
uitleg krijgen over het Fifa-pro-
ject.

Verder wil de Fifa weten wat
de behoeften van deze landen
zijn om zo meer inzicht te krij-
gen in de ontwikkeling van het
voetbal wereldwijd. ,,Sommige
landen hebben behoefte aan op-
leidingen voor voetbalcoaches
en arbiters en anderen weer voor
administratieve krachten, dus
het is belangrijk om alles in
kaart te brengen”, zegt Mosen-
go-Omba.

De Fifa-topman maakte tij-
dens de persconferentie duide-
lijk dat het ‘Fifa Forward’ project

gewoon een opvolger is van de
Fifa Goal-projecten, die tijdens
de periode van de afgezette en
geschorste Fifa-president Jospeh
Blatter werd uitgevoerd. Het
project bevat drie belangrijke pi-
laren.  Het eerste is budget-

ondersteuning van vijfhonderd-
duizend Amerikaanse dollar per
jaar. De tweede is voor onder-
steuningsprojecten, infrastruc-
tuur, ontwikkeling van voetbal
en het derde is het solidariteits-
fonds.
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Fifa-directeur Véron Mosengo-Omba tijdens een eerdere toespraak. 

Surinaams plan in
boekvorm naar Fifa
Van onze redactie
Paramaribo - Het strategisch plan (2016 - 2019) van De Surinaamse Voetbal Bond
(SVB) ligt nu ook in boekvorm bij de Wereldvoetbalbond (Fifa). 

Het pand van De Surinaamsche Bank in Paramaribo. 

Illegale 
installateurs
aangeklaagd

‘Gezondheid DSB belangrijkst’

Directeur VSB: Ontbreken
geïntegreerd beleid funest
Van onze redactie
Paramaribo - ,,Het ontbreken
van geïntegreerd nationaal be-
leid is funest voor de Surinaam-
se economie. Momenteel wor-
den wetten voorbereid of aange-
nomen zonder dat rekening
wordt gehouden met de gevol-
gen op andere beleidsgebieden.
Ook plegen ministeries beleids-
handelingen, die haaks staan op
het beleid van andere departe-
menten en zelfs op beslissingen
van de president.” Dat zegt Ste-
ven MacAndrew, directeur van
de Vereniging Surinaams Be-
drijfsleven (VSB), aldus de Ware
Tijd. Door dat ‘onsamenhangen-

de beleid’ kan de economie niet
op gang gebracht worden en
leidt het tot frustratie voor het
bedrijfsleven en in bepaalde ge-
vallen zelfs productieverlies. 

Volgens MacAndrew wordt
het arbeidsbeleid los van het in-
vesteringsbeleid bepaald, wat
heel grote invloed kan hebben
op investeringsbeslissingen van
zowel lokale als buitenlandse
ondernemers. 

In alle investeringshandlei-
dingen van instituten als de Or-
ganisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling
en de Wereldbank wordt hierop
gewezen. 



Dat stelden gisteren vier des-
kundigen, onder wie psychiaters
van het Pieter Baan Centrum,
tijdens de behandeling van het
hoger beroep in deze zaak.

De vraag waar het bij het ge-
rechtshof in Den Haag vooral
om draait, is of hij verantwoor-
delijk kan worden gehouden
voor het doden van Borst in
2014 en zijn zus Loïs een jaar la-
ter.

Volgens de deskundigen
wordt de ene situatie bij Van U.
(40) sterker gestuurd door de
psychose dan de andere. Van U.

zou ook de neiging hebben om
‘achteraf dingen te vertellen die
niet zo zijn gegaan maar door
hem zo worden ingekleurd’. Zo
zou hij zijn gedragingen goed-
praten.

Van U. heeft bekend Borst en
zijn zus met tientallen messte-
ken te hebben gedood, maar de
rechtbank in Rotterdam achtte
Van U. vorig jaar in eerste aan-
leg niet toerekeningsvatbaar
door zijn psychische stoornis en
legde tbs met dwangverpleging
op.  Het Openbaar Ministerie
had naast tbs ook acht jaar cel

geëist en ging in hoger beroep.
Van U., onophoudelijk met

zijn benen trillend en soms on-
verstaanbaar mompelend, gaf
tijdens de zitting wederom aan
dat hij ‘goddelijke opdracht’ had
gekregen om Borst te doden.
Zijn zus Loïs, met wie hij
samenwoonde, moest dood om-
dat ze hem in zijn optiek pestte.
De rechter vroeg Van U. hoe hij
- ruim twee jaar later - aankijkt
tegen het doden van zijn zus.
,,Het is niet goed hè, mag niet.”

Hij heeft spijt van zijn daden,
zegt hij. ,,Het mag niet, het doet

pijn, bij veel mensen.” Hij kan
zich ‘een beetje’ voorstellen dat
mensen bang voor hem zijn.
,,Maar er is geen reden om bang
voor mij te zijn. Je mag niet
bang voor mij zijn.”

Zowel de familie van Van U.
als de schoonzoon van Borst was
gisteren aanwezig bij de behan-

deling.  De rechter gaf aan dat
het een zware dag voor hen zou
zijn, ‘met pijnlijke en schokken-
de details’.

De inhoudelijke behandeling
gaat deze week verder. Morgen
volgt het requisitoir van het
Openbaar Ministerie met daarin
de strafeis.
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Wij doen ons uiterste best om de werkzaamheden binnen de genoemde tijd uit te voeren en het ongerief tot 

een minimum te beperken. Wij bieden u onze excuses voor het ongemak.

Voor meer informatie bel ons Contactcenter op: 0800-0135 (24/7)

Communication department : tel 4625968

“Like ” Aqualectra Utility ” op Facebook

www.aqualectra.com

“Wees bewust van uw water en energieverbruik”

STROOMONDERBREKING
Wegens onderhoudswerkzaamheden zullen tot onze spijt de onderstaande locaties en tijdstippen de 

stroomvoorziening tijdelijk worden onderbroken.

Zapateer/Oost Jongbloed

Kaya Stifule,Oost Jongbloed kavel 21c, 23c, 27k

Gedeelte: Zapateer Fase IV ,Kaya Hubert M.”Ibi” Schoop, Kaya Isaias “Iyo” Pimentel, 

Kaya Ogete, Kaya Talon, Kaya Zeilpla, Kaya Sole, Nestorweg. 

Dinsdag 21 Februari 2017

Vanaf 08.30 ‘smorgens tot 13.30 ‘smiddags

Savonet/Zorgvliet /Seru Gracia /Westpunt

Savonet, Zorgvliet, Seru Gracia, gedeelte Westpunt 

Vanaf 08.30 ‘smorgens tot 3.00 ‘smiddags

Sunset Heights 
Gedeelte: Kaminda Seru Waterloo, Kaya Seru Sablica, Kaya Seru Kristof, Kaya Seru Tinta, 

Kaya Seru Grasia, Seru Mateo, Kaya Seru Cueba, Kaya Seru Rondó.

Woensdag 22 Februari 2017

Vanaf 08.30 ‘smorgens tot 13.30 ‘smiddags

Verkavelingsplan Zuid Zapateer (Cas Coraweg)
Gedeelte: Kaya Piano, Kaya Adagio, Kaya Alegro, Kaya Forte.

Donderdag 23 Februari 2017

Vanaf 08.30 ‘smorgens tot 13.30 ‘smiddags

Verkavelings: Wacawa / Lelienberg 
Gedeelte Lelienberg (achter Telefoon Centrale Bou Barber) en omgeving van Wacawa, Seru 

Bientu .

Donderdag 23 Februari 2017

Vanaf 08.30 ‘smorgens tot 15.00 ‘smiddags

Moordenaar Bart van U., in het midden, zou lijden aan chronische
psychose.

Bart van U. altijd 
in een psychose
Van onze redactie
Den Haag - Bart van U., de man die voormalig politica Els Borst en zijn eigen zus Loïs
met tientallen messteken om het leven heeft gebracht, zou in een chronische psycho-
se verkeren. 

‘Hulpmiddel
voor uitslag
verkiezingen’
Van onze redactie
Den Haag - Gemeenten mogen
bij de Tweede Kamerverkiezin-
gen tóch een hulpmiddel op een
computer gebruiken om uitsla-
gen van de stembureaus bij el-
kaar op te tellen. Daar zijn wel
strenge voorwaarden aan ver-
bonden.

Dat heeft minister Ronald
Plasterk (Binnenlandse Zaken)
gisteren laten weten na overleg
met onder meer de gemeenten.
Die hebben er met de afspraken
vertrouwen in dat de definitieve
uitslagen op tijd vastgesteld kun-
nen worden. 

De gemeenten zijn verant-
woordelijk voor het optellen en
doorgeven van de uitslag.
Plasterk verbood eerder het ge-
bruikelijke hulpprogramma
OSV voor het berekenen van de
uitslag, om beïnvloeding van de
verkiezing uit te sluiten.

Voor het optellen in gemeen-
ten is nu wel het gebruik van een
spreadsheetprogramma zoals
Excel op een computer toege-
staan, maar alleen als die com-
puter geen verbinding heeft met
het internet. 

Ook moeten er steeds min-
stens twee mensen meekijken
ter controle. Het doorgeven van
optelresultaten van de burge-
meesters naar de hoofdstembu-
reaus gebeurt alleen nog op pa-
pier. 

USB-sticks worden niet meer
gebruikt. Plasterk besloot twee
weken geleden het hulppro-
gramma OSV te verbieden nadat
RTL Nieuws had gemeld dat de-
ze software kwetsbaar zou kun-
nen zijn voor manipulatie. 

Kunstbonden
doen aangifte
gesjoemel
Van onze redactie
Emmen/Coevorden -  De Kun-
stenbond en de Nederlandse
toonkunstenaarsbond hebben
aangifte gedaan van gesjoemel
rond het faillissement van een
Drents regionaal kunstencen-
trum, CQ. Ze willen ook 5,5 mil-
joen euro van de gemeenten
Emmen en Coevorden, als scha-
deloosstelling voor de ex-werk-
nemers. Het van gemeentelijke
subsidies levende CQ ging in
2014 op de fles. Er stonden 77
mensen op de loonlijst.

Volgens de bonden heeft het
bestuur gerommeld met de sta-
tuten en de cao. ,,Met de oude
cao hadden de gemeenten de
verantwoordelijkheid voor bege-
leiding van werk naar werk en
betaling van bovenwettelijke
WW en nawettelijke WW. Op-
eens kwam dat te vervallen”, al-
dus de bonden. Het CQ-bestuur
was niet bevoegd om bepaalde
wijzigingen door te voeren, be-
weren ze. De bonden hebben ‘de
stellige indruk dat het CQ-be-
stuur onder één hoedje speelde
met Emmen en Coevorden.
Door deze handelwijze be-
spaarden de gemeenten een
jaarlijks subsidiebedrag van on-
geveer 600.000 euro plus de
eventuele vertrekkosten van de
werknemers.’ 

Emmen, de grootste gemeen-
te van de twee, kan zich niet in
het verhaal vinden, aldus een
woordvoerster. Coevorden
meent de zaken rond het faillis-
sement destijds ‘netjes’ te heb-
ben afgehandeld.  De gemeente
herkent zich niet in de beschul-
diging van gesjoemel. 



Van onze redactie
Amsterdam - ,,Het enige wat ik
wil zeggen is dat alles al is ge-
zegd door mijn advocaat.” Zo
luidde gisterochtend het laatste
woord van de 38-jarige Tilburgse
man in de laatste zitting van zijn
strafproces in de extra beveiligde
rechtbank in Amsterdam.

Aydin C. staat terecht voor on-
der meer aanranding en afper-
sing via de webcam. Als het aan
het Openbaar Ministerie ligt,
gaat de 38-jarige Tilburger tien
jaar en acht maanden de cel in.
Hij zou 34 minderjarige meisjes
en vijf homoseksuele mannen
hebben afgeperst nadat hij ze
eerst had verleid tot seksuele
handelingen voor de webcam.
Een van zijn vermoedelijke

slachtoffers, het Canadese tie-
nermeisje Amanda Todd, pleeg-
de in 2012 zelfmoord nadat ze
jaren digitaal was gestalkt.

C. wordt ook beschuldigd van
productie, bezit en verspreiding
van kinderporno en van oplich-
ting, identiteitsfraude, compu-
tervredebreuk en drugsbezit.

Zijn advocaten pleiten voor
vrijspraak. Zij betoogden dat
software waarmee zijn digitale
gangen werden nagegaan niet

door de beugel kon en dat af-
luisterapparatuur in de woning
van C. faalde op belangrijke mo-
menten. Bovendien waren zijn
profielen op sociale media die
voor afpersingen werden ge-
bruikt volgens hen niet aan hem
te koppelen. Er zou een andere
dader in spel zijn geweest, ene
Murat, die Aydin heeft gebruikt
als ‘willoos werktuig’, aldus ad-
vocaat Malewicz.

Het OM veegde de argumen-
ten van C.’s advocaten terzijde
als ‘weinig concreet, slecht
onderbouwd en niet aanneme-
lijk’.

De rechtbank doet op 16
maart uitspraak. Aydin C. liet
gisteren ook weten dat hij daar
zelf niet bij zal zijn.

Verdachte Frank S. (56) uit
Boekel, die zich begin november
met een volledige bekentenis en
spijtbetuiging meldde op het po-
litiebureau, zegt dat ze de auto
van Wiegmink wilden stelen en
dat het ging om een uit de hand
gelopen carjacking.

Verdachte Souris R. (43) uit
Veghel zwijgt bij de politie, maar
heeft in afgeluisterde gesprek-
ken gezegd dat ze bezig waren
met een drugsdeal en door
Wiegmink werden betrapt.

In beide verklaringen komt
Frank S. naar voren als de schut-
ter die de fatale schoten heeft ge-

lost. De officier van justitie heeft
dat gisteren gezegd bij het begin
van de strafzaak tegen de twee
mannen. De politie onderzoekt
nog welke verklaring het meest
waarschijnlijk is.

De 44-jarige huisschilder Alex
Wiegmink uit Drempt kwam op
20 januari 2003 niet meer thuis
van een rondje hardlopen op de
Posbank in Rheden (Gelder-
land). Zijn lichaam werd niet
veel later verbrand teruggevon-
den in zijn auto in Erp (Noord-
Brabant).

De aanklager legde gisteren
uit dat Frank S. met zijn sponta-

ne bekentenis de politie net voor
is geweest. De twee verdachten
waren al vanaf het begin in beeld
bij de politie en het onderzoek
werd in 2016 nieuw leven inge-
blazen omdat zij weer in het vi-
zier kwamen. De politie kwam
bij Souris R. uit omdat zijn DNA
in de databank belandde en
overeenkomsten heeft met een
DNA-spoor dat werd gevonden

in een muts op de plek van de
moord.

In de maanden voor hun aan-
houding werden Frank S. en
Souris R. intensief afgeluisterd.
Kort voor zijn arrestatie is een
gesprek van Souris R. opgeno-
men waarin hij vertelde over de
Posbankmoord, aldus de offi-
cier. 

Verdachte Frank S. nam giste-

ren kort het woord op de zitting
en betuigde nogmaals zijn spijt
aan de nabestaanden. ,,Ik be-
grijp dat ik het verdriet niet kan
wegnemen. Ik wil schoon schip
maken en zal elke straf accepte-
ren. Ik snap dat ik heel veel
boosheid heb veroorzaakt maar
kan niet terugdraaien wat ik heb
gedaan”, zei hij. Souris R. koos
ervoor om in zijn cel te blijven.
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OPENBARE AANBESTEDING

N.V. Kompania di Produkshon i Distribushon di Awa i Elektrisidat di Kòrsou, hierna te noemen 

AQUALECTRA, gevestigd te Curaçao, gelegen aan de Rector Zwijsenstraat 1, maakt hierbij 

bekend de aanbesteding met voorafgaande selectie voor:

“Sanering waterdistributienet Domi Ariba”

Het werk

Het verrichten van graafwerkzaamheden in de wegen en bermen te Domi Ariba voor het kun-

nen leggen van door de inschrijver geleverde Dn 63 mm en Dn 32 mm HDPE waterleiding met 

toebehorende appendages. Afwerken van het tracé conform specifi caties. 

Voor meer informatie betreffende deze aanbesteding, gelieve onze website www.aqualectra.com te 

raadplegen of via telefoonnummer +5999 4632406

Het natuurgebied rond de Posbank vlakbij Arnhem.

Meerdere
verklaringen
voor moord
Van onze redactie
Arnhem - De twee verdachten van de zogenoemde
Posbankmoord hebben wisselende herinneringen over
de gebeurtenissen die hebben geleid tot de dood van
Alex Wiegmink in 2003. 

Aydin C.
blijft

zwijgen

Dode en zieke dieren in zaak
Van onze redactie
Rotterdam - Inspecteurs van de
NVWA en de Dierenbescher-
ming hebben in een dierenwin-
kel in Rotterdam verschillende
dode en zieke dieren aangetrof-
fen. 

Ook hadden dieren, die in
smerige hokken zaten, niet ge-
noeg voer en water. Een aantal
hokken zat zo vol dat de dieren
onvoldoende konden bewegen,
aldus de Nederlandse Voedsel-
en Warenautoriteit gisteren.

Bij eerdere inspecties bleek al
dat er veel mis was met de die-
renwinkel. De eigenaar van de
zaak houdt zich volgens de in-
spectie ook niet aan administra-

tieve verplichtingen die gelden
voor de handel in dieren. Tegen
hem is proces-verbaal opge-
maakt. 

Ook heeft hij voor ‘vele dui-
zenden euro’s’ boetes opgelegd
gekregen, zegt een woordvoer-
der van de NVWA.

Om welke dierenwinkel het
gaat wilde hij niet zeggen. ,,Dat
mogen wij niet. Maar het gaat
om een notoire overtreder. Wij
zijn al vaker bij hem over de
vloer geweest”, aldus de woord-
voerder.

Onder de verwaarloosde die-
ren waren onder meer een ko-
nijn, een dwergwoelmuis, roo-
drugparkieten en een zebravink.

Onder de verwaarloosde dieren waren onder meer een konijn, een
dwergwoelmuis, roodrugparkieten en een zebravink (foto).
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ALARM
Politie tel: 911
Brandweer tel: 911
Ambulance tel: 912
Sehos tel: 910
Kustwacht tel: 913
SOS-lijn tel: 127
Aqualectra tel: 135
Aids-lijn tel: 128
Kindertelefoon tel: 918

BEREIKBARE 
VERPLEEGKUNDIGE

tel: 5687525
page: 5500941

STICHTING V/H WIT GELE KRUIS 
voor thuiszorg ‘Prinses Margriet'

E-mail: thuiszorg@witgelekruis.com
Website: www.witgelekruis.com
Tijdens kantooruren:
Thuiszorg:

Tel: 8682344 / 8888889
Fax: 8681000

Ouder- en Kinderzorg:
Tel: 7373584 / 7371316

Na kantooruren en in 
het weekend alle diensten:

Tel: 5103661 / 6609331

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

tel: 8692510
Kuido prenatal, tel: 8692846
Sentro Infese, tel: 8691838

Ofisina di Konsulta, tel: 8697103

FUNDASHON LECHI DI MAMA
tel: 7475852

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

DIERGENEESKUNDE
Parera tel: 4627027

APOTHEKEN 
Otrobanda
Jan Noorduyn tel: 8698100 
Punda
Mahaai tel: 7383366
Website: www.boticazorg.com

BUREAU OMBUDSMAN
tel: 4610302
tel: 4610303 
fax: 4619483

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

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

RADIO

00.00 Dolfijn FM Non-stop
05.00 Kukelekooij - Kasper Kooij
06.30 Wakkere Joris - Joris Reer
09.00 9twaalf - José de Bruin
12.00 GoeieSmiddag - 

Jochem Smid
14.00 Middag Request - 

Kevin Franklin
16.00 Schakel In! - 

Maarten Schakel
19.00 Soul Grooves -  

Ruud Zegwaart
21.00 Dolfijn FM Non-Stop
22.00 Back 2 Back Relax  

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

05.30 Ochtendprogramma

06.30 Breakfastclub in 
Papiaments, Engels en 
Nederlands 

08.00 Programma’s in 
Papiaments, Engels en 
Nederlands

05.45 Nieuws, weer, ochtend-
bladen*

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

08.00 Papiamentstalige 
uitzendingen

19.00 FM Actueel met nieuws, 
krantenoverzicht, muziek*

20.00 Papiamentstalige 
uitzendingen 

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

06.00 Goedemorgen Curaçao
(Eelze de Jong en 
Tim van Zon)

09.00 Het foute uur
10.00 Marcel in de morgen
12.00 Lunchcafe

(Patrick Logher)
14.00 Marc in de middag

(Marc de Roo)
17.00 Vandaag & morgen

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

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

DOLFIJN FM 97.3 FM
TDS 98

RADIO KÒRSOU 93.9 FM
TDS 93

PARADISE FM 103.1 FM
TDS 103

LASER 101 101.1 FM

Advertentie

06.00 VRT Journaal
06.40 De Wereld Draait Door
07.35 NOS Journaal
07.55 Weerbericht Europa/Afrika
08.00 Keuringsdienst van Waarde
08.25 De gevaarlijkste 

wegen van de wereld
09.15 Het huis
10.10 Nieuwsuur
10.55 Weerbericht 

Amerika/Caraïben
11.00 Jinek
11.55 Hallo Nederland
12.00 VRT Journaal
12.30 Van Gils & Gasten
13.15 Rot op met je religie
14.00 BROOD
14.35 BinnensteBuiten
15.00 NOS Journaal
15.05 Sesamstraat
15.25 Sesamstraat: 10 voor...
15.35 Het Klokhuis
15.50 NOS Jeugdjournaal
15.55 Trollie
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
19.55 Weerbericht Europa/Afrika
20.00 Petticoat
20.45 Sorry voor alles
21.50 Wildernis onder water
22.15 Nieuwsuur
23.00 Weerbericht 

Amerika/Caraïben
23.05 Jinek
00.00 VRT Journaal
00.30 Van Gils & Gasten
01.15 Rot op met je religie
02.00 BROOD
02.35 BinnensteBuiten
03.00 NOS Journaal
03.05 Sesamstraat
03.25 Sesamstraat: 10 voor...
03.35 Het Klokhuis
03.50 NOS Jeugdjournaal
03.55 Trollie
04.20 Blokken
04.45 Thuis
05.10 Dagelijkse Kost
05.25 EenVandaag
05.55 NOS Sportjournaal

01.10 MAX Geheugentrainer
01.30 NOS Journaal
02.10 Goedemorgen Nederland
02.30 NOS Journaal
02.40 Goedemorgen Nederland
03.00 NOS Journaal
03.10 Goedemorgen Nederland
03.30 NOS Journaal
03.40 Goedemorgen Nederland
04.00 NOS Journaal
04.10 Nederland in beweging!
04.25 NOS Journaal
04.35 MAX Geheugentrainer
05.00 NOS Journaal
06.15 Tijd voor MAX

07.00 NOS Journaal
11.00 Jinek
12.00 NOS Journaal
12.10 Tijd voor MAX
12.55 Politieke partijen: D66
13.00 NOS Journaal
13.15 EenVandaag
13.45 NOS Sportjournaal
14.00 De Wereld Draait Door
15.00 NOS Journaal
15.35 KLEM
16.30 Gouden Jaren: Indonesië
17.25 Brood
18.05 Jinek
19.05 NOS Journaal
19.25 Jinek
20.25 EenVandaag
20.55 NOS Journaal

21.36 Tekst-TV
01.35 Hallo Nederland
02.00 NOS Journaal 

met gebarentolk
02.15 NOS Journaal
02.30 NOS Journaal 

met gebarentolk
02.35 NOS Journaal
03.00 NOS Journaal 

met gebarentolk
03.15 NOS Journaal
03.45 NOS Jeugdjournaal 

met gebarentolk
04.00 NOS Journaal 

met gebarentolk
04.15 Tegenlicht
05.10 Zembla
05.55 De Tafel van Tijs
06.30 De Wereld Draait Door
07.30 BinnensteBuiten
07.57 Politieke partijen
08.00 NOS Journaal
08.22 Socutera
08.25 Tussen kunst en kitsch
09.20 Zorg.nu
10.20 Geloof en een Hoop Liefde
11.00 NOS Journaal
11.10 Volle zalen
11.50 Poema’s in de 

Rocky Mountains
12.50 Geloof en een Hoop Liefde
13.30 Hallo Nederland
13.50 BinnensteBuiten
14.20 De Kennis van Nu
14.55 Per Seconde Wijzer
15.25 Krabbé zoekt Picasso
16.10 Volle zalen
16.45 Nu te zien
17.00 Nieuwsuur
17.55 Politicologica
18.40 The Particle Fever
20.15 Brainwash TV 2016

01.25 Nieuwsuur
03.08 Tekst-TV
01.32 Pingu
01.35 De avonturen van 

Bert en Ernie
01.40 Het zandkasteel
01.55 Sesamstraat
02.15 George & Paul
02.20 Zappelin Go
02.25 Mike de ridder

02.40 Sofia het prinsesje
03.00 Bollie & Billie
03.15 Dr. Hond
03.25 Pieter Konijn
03.45 NOS Jeugdjournaal
03.50 Apennoten
04.00 Bob de Bouwer
04.15 Aya
04.20 KRO Kindertijd
04.21 Ik wil niet ziek zijn
04.31 Avonddierentuin
04.34 Poezenworst
04.41 Kinderfeestje
04.45 Sarah en Eend
04.50 Olly, het kleine witte busje
05.00 Teletubbies
05.10 Zappelin Go
05.20 Hoelahoep
05.35 Bruine beer in 

het blauwe huis
06.05 Sesamstraat: 10 voor...
06.15 TwiniPop
06.20 Bumba
06.25 Bing
06.35 De avonturen van 

Barbapapa
06.40 Pingu
06.45 Raad eens hoeveel 

ik van je hou
06.55 Calimero
07.10 Babar en de belevenissen 

van Badou
07.20 Angelina Ballerina
07.35 Super Abby
07.45 Shaun het schaap
07.55 Wickie de Viking
08.05 Olivia
08.20 KRO Kindertijd
08.21 Musketier Martin
08.33 Grijpautomaat
08.40 Het olympische stadion
08.43 Logeren weer naar huis
08.45 Mijn vriendjes 

Teigetje en Poeh
08.55 Sesamstraat
09.10 Sesamstraat: 10 voor...
09.20 Verhalen uit de schatkist
09.30 Tip de muis
09.35 Zoostraat 64
09.50 Igam Ogam
10.00 Zorro
10.45 Peperbollen
11.20 Beste Vrienden Quiz
11.40 SpangaS
12.00 Freeks wilde wereld
12.15 Hallo, ik heb kanker
12.40 Brugklas
13.05 Beste Vrienden Quiz
13.23 Het Klokhuis
13.45 NOS Jeugdjournaal
13.55 SpangaS
14.25 Quickest Quiz
14.55 Nederland verbouwt
15.30 Keuringsdienst van Waarde
16.05 What the Hague
16.55 Rambam
17.25 PowNews Flits
17.35 Quickest Quiz
18.00 NOS Sport
18.35 Smeris
19.35 De Wereld Draait Door
20.30 Keuringsdienst van Waarde
21.05 What the Hague
21.55 Rambam
22.20 De Wereld Draait Door

TELEVISIE *

* Wijzigingen onder voorbehoud

Advertentie

Een keer in de 
maand andermans 
boodschappentas 
inpakken?

www.voedselbank-curacao.org

belangrijke telefoonnummers

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

NPO 1
TDS 710 - FLOW 201 / 204

WWW.NPO.NL/GIDS 

NPO 2
TDS 711 - FLOW 202 / 205 

WWW.NPO.NL/GIDS 

NPO 3
TDS 712 - FLOW 203 / 206

WWW.NPO.NL/GIDS 



Van onze redactie
Kinshasa - De regering van Con-
go heeft geen geld voor de orga-
nisatie van verkiezingen dit jaar.
De regering in de hoofdstad
Kinshasa heeft berekend dat de
stembusgang 1,7 miljard euro
gaat kosten en dat is er gewoon-
weg niet, zei minister van Finan-
ciën Pierre Kangudia gisteren.

De staatsbegroting van het
land dat circa zestig keer maal zo
groot is als Nederland, bedroeg
in 2016 ongeveer 7,5 miljard eu-
ro (Nederland: 260 miljard eu-
ro). 

De verkiezingen hadden ei-
genlijk vorig jaar moeten wor-

den gehouden, maar ze zijn
door organisatorische proble-
men uitgesteld tot dit jaar. 

Dat was althans de afspraak
die de regering van president Jo-
seph Kabila met oppositieleiders
heeft gemaakt. Maar volgens de
minister van Financiën is dat
niet te realiseren. De staat heeft
veel minder inkomsten dan ver-
wacht, onder meer door dalende
grondstofprijzen zoals die van
koper en olie. In het delfstofrijke
oosten van het land heerst anar-
chie en plunderen tal van ben-
des al jaren bijvoorbeeld het voor
mobiele telefoons gebruikte erts
coltan.

Van onze redactie
Washington/Moskou - Rusland
heeft nieuwe kruisraketten voor
de middellange afstand gestatio-
neerd en houdt zich daarmee
niet aan de afspraken die in het
Russische-Amerikaanse INF-
verdrag (Intermediate Range
Nuclear Forces) zijn gesteld. 

Dat heeft de nieuwszender

CNN gisteren gemeld, zich be-
roepend op regeringsbronnen.
Ook de krant New York Times be-
richtte erover. Het akkoord uit
1987 verbiedt de plaatsing van
nucleaire projectielen met een
reikwijdte tot 5500 kilometer op

het vasteland. ,,De Russische fe-
deratie komt opnieuw haar ver-
plichtingen volgens het verdrag
niet na”, staat in een verklaring
van het ministerie van Buiten-
landse Zaken waarop CNN zich
beroept. Het Kremlin sprak deze

overtreding tegen en zei dat Rus-
land zich wel aan alle internatio-
nale regels houdt.

De nieuwe van grond-naar-
grondraket is gecodeerd als SS-
C-8 en vormt een onderdeel van
het Iskander-systeem. Een batal-

jon met deze projectielen staat
nog op de testbasis Kapoestin Jar
bij Volgograd, maar een tweede
is in december in actieve dienst
gekomen. Waar dat is gebeurd,
is niet bekendgemaakt.

Washington heeft de Russen
er de afgelopen jaren vaker van
beticht verdragen niet na te ko-
men.

Van onze redactie
Brussel - Een EU-begrotingsgat
van 10 miljard euro en meer dan
20.833 richtlijnen en verorde-
ningen waarover moet worden
onderhandeld. En wie gaat de
3.800 Britten die salaris of pen-
sioen van de EU ontvangen
straks betalen? De ‘brexit’ wordt
een opgave van formaat.

Dat concluderen journalisten
van het Amerikaanse onder-
zoeksplatform Politico gisteren,
na bestudering van 21 rapporten
van verschillende comités in het
Europees Parlement. Zo zouden

er veertig EU-wetten per werk-
dag moeten worden afgewerkt
om de job in de twee jaar die er
voor de onderhandelingen staat
af te krijgen. 

Ook zal het EU-verdrag deels
moeten worden herschreven
omdat het Verenigd Koninkrijk

in allerlei artikelen wordt ge-
schrapt. Er zal iets moeten wor-
den geregeld voor de 1.800 Brit-
ten die nu bij de EU-instellingen
werken, en voor de 2.000 voor-
malige Britse EU-ambtenaren
met pensioenrecht.

De rapporten, opgesteld tus-
sen oktober 2016 en januari, ge-
ven volgens Politico een gede-
tailleerd beeld over wat de
onderhandelaars tussen de EU
en de Britten te wachten staat zo-
dra de Britse regering de officië-
le scheidingspapieren naar
Brussel stuurt.

Van onze redactie
Aqtobe - Tijdens slecht weer is
in het noordwesten van Kazach-
stan een verdwaalde gevechtshe-
likopter midden op een hoofd-
weg geland. 

Plaatselijke media meldden
gisteren dat het toestel van het
type Mil Mi-8 uit het mistige
sneeuwlandschap opdoemde en
tot schrik van vrachtautochauf-
feurs plotseling voor hun neus
landde. 

Bij het bericht is op internet
een filmpje dat toont hoe de he-
likopterpiloot na de landing naar

de voorste truck loopt en kenne-
lijk de chauffeur naar de weg
naar Aqtobe vraagt. 

Dan neemt hij dankbaar af-
scheid en loopt terug naar zijn
toestel van ruim 9 miljoen euro.
Het Kazachse ministerie van
Defensie wil niet veel kwijt over
het filmpje. 

De piloten waren volgens een
persverklaring bezig met een oe-
fening in het oriënteren met ei-
gen ogen en in het landen tij-
dens slecht weer. Het toestel is
veilig teruggekeerd naar de
luchtmachtbasis.

De Amerikaanse steun voor
de westerse alliantie kan dan
worden ‘gematigd’. Dat heeft de
Amerikaanse Defensieminister
James Mattis gisteren gezegd tij-
dens Navo-overleg met zijn col-
lega’s in Brussel. ,,De Ameri-
kaanse belastingbetaler kan niet
langer een onevenredig deel dra-
gen van de verdediging van de
westerse waarden”, aldus de
oud-generaal. Hij noemde het
een ‘eerlijke eis’ dat alle hoofd-
steden hun steentje bijdragen
aan de collectieve veiligheid.

Volgens Mattis zijn sommige
Navo-landen ‘in ontkenning’

over de nieuwe realiteit na 2014,
waarin Rusland de Oekraïense
Krim inlijfde en IS een ‘meedo-
genloos’ terreurbewind in het
Midden-Oosten vestigde. Aan
die bedreigingen moeten de
bondgenoten zich aanpassen
door de paraatheid van de troe-
pen te verhogen, betoogde de
Amerikaan. 

Navo-chef Jens Stoltenberg
verwelkomde ‘alle druk’ die er-
toe leidt dat de Navo-landen hun
afspraken nakomen. Hij memo-
reerde dat alle 28 lidstaten heb-
ben beloofd in 2024 om 2 pro-
cent van hun bruto binnenlands

product aan defensie uit te ge-
ven. Dat halen nu vijf landen, en
een aantal landen heeft volgens
Mattis aangetoond dat hen dat
ook gaat lukken. Maar andere
landen lopen ver achter, zei hij.
Nederland zit met 1,2 procent re-
latief laag. Veel lidstaten hebben
al een pad uitgetekend en natio-
nale doelstellingen opgesteld,
maar niet allemaal. Mattis eiste
dat er nog dit jaar een plan wordt
aangenomen waaruit ‘bestendi-
ge voortgang’ richting de 2 pro-
cent blijkt.

Op een Navo-top van rege-
ringsleiders in mei, waar ook

president Donald Trump bij is,
wordt een ‘forse impuls’ gege-
ven aan een eerlijkere verdeling
van de lasten, kondigde Stolten-
berg aan. Mattis en de andere
ministers spraken hun ‘zeer
sterke steun’ uit voor de Navo,

aldus Stoltenberg.  Hij wil de VS
op hun daden beoordelen, waar-
bij hij wees op de versterkte
Amerikaanse militaire aanwe-
zigheid in Europa. ,,We begrij-
pen allemaal dat we samen veili-
ger en sterker zijn.”
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James Mattis is streng voor Europese landen. 

Mattis wil eerlijke
verdeling lasten
Van onze redactie
Brussel - Als de Europese Navo-landen hun defensiebegrotingen niet volgens de
afspraken verhogen, zal dat gevolgen hebben voor de inzet van de Verenigde Staten.

Helikopter landt op weg

Brexit-stemmers hebben hun zin gekregen, nu is het tijd voor de verregaande consequenties.

Brexit 
vergt veel

aanpassing

‘Rusland schendt  raketverdrag’

Verkiezingen te duur



Van onze redactie
Karlsruhe - Justitie in
Duitsland heeft gisteren
bij vier Turkse imams in
de deelstaten Noordrijn-
Westfalen en Rijnland-
Palts huiszoeking laten
doen. 

De geestelijken worden ver-
dacht van spionage voor Turkije.
De vier zouden informatie over
aanhangers van de geestelijke
Fethullah Gülen aan het Turkse
consulaat-generaal in de stad
Keulen hebben verschaft. Vol-
gens Turkije zit Gülen, die in de

Verenigde Staten verblijft, ach-
ter de couppoging van vorig jaar.
De vier imams werken voor Di-
tib, de overkoepelende Turks-is-
lamitische vereniging in Duits-
land. Duitsland vindt dat de in-
vloed die Turkije uitoefent op de
vereniging te groot is. Minister
van Justitie Heiko Maas eist van
Ditib dat het zich losmaakt van
Ankara. ,,De invloed van de
Turkse staat op Ditib is te groot”,
zei hij gisteren.

Bij de invallen nam de politie
onder andere communicatie-
middelen, documenten en digi-
tale dragers van bestanden in be-
slag. De politie hield niemand

aan. De autoriteiten maakte niet
bekend waar de invallen waren.
Uit kringen van onderzoekers
werd opgetekend dat een mos-
kee in de plaats Fürthen een van
de doelen was. De verdenkingen
tegen imams van Ditib leven

langer. De vereniging heeft daar
zelfs al excuses voor aangebo-
den. Het Turkse religiepresidi-
um Diyanet zou in een brief
medewerkers van het consulaat
in Keulen hebben gevraagd hun
kennissenkring te gebruiken

voor informatie.  De brief was
niet aan Ditib gericht maar en-
kele imams zouden toch infor-
matie hebben verzameld. De
Duitse justitie probeert nu te
achterhalen of van strafbare fei-
ten sprake is.

Van onze redactie
Kuala Lumpur - De politie in
Maleisië heeft gisteren een
vrouw gearresteerd die wordt
verdacht van betrokkenheid bij
de moord op Kim Jong-nam. De
halfbroer van de Noord-Kore-
aanse leider Kim Jong-un werd
maandag op de luchthaven van

Kuala Lumpur aangevallen en
stierf later in een ziekenhuis. De
vrouw was op het moment van
haar aanhouding alleen. Vol-
gens de politie had ze Vietname-
se reisdocumenten bij zich op

naam van Doan Thi Huong.  Ze
werd herkend op basis van ca-
merabeelden die op het vliegveld
van de hoofdstad van Maleisië
waren gemaakt. Eerder werd
een taxichauffeur gearresteerd

in verband met de moord, zo
meldden Britse media gisteren.
Hij zou bij de luchthaven 2 vrou-
wen hebben opgepikt die Kim
Jong-nam zouden hebben ver-
giftigd, mogelijk met injectie-

naalden. Volgens Zuid-Korea zit
het Noord-Koreaanse regime
achter de moord en heeft Kim
Jong-un zelf opdracht daartoe
gegeven. De 46-jarige halfbroer
werd van achteren bij zijn ge-
zicht beetgepakt toen hij stond
te wachten op een vlucht naar
Macau.
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Met diep leedwezen maken wij het
overlijden bekend van

Gilbert Eduard Scharbaai 

Broer van onze collega Angelle Scharbaai

Crematie zal in Nederland plaats vinden op 
vrijdag 17 februari 2017

Namens alle collega’s van het Openbaar Ministerie  
wensen wij Angelle en familie veel sterkte toe

 

‘Recordar es fácil para quien  tiene  memoria, 

olvidar es difícil para quien  tiene  corazón’ 
Gabriel García Márquez 

 
 

 
Diep  bedroefd zijn wij na  het  overlijden van mijn  geweldige vrouw,  onze 

lieve,  sprankelende mama, levenslustige dochter, schoondochter, ons 

dierbare zusje en  schoonzusje 

 

Frederike Florence Rijna-Kunst 
 

Freeke 
 

Drumi dushi, Skatje! 
 

Aruba, 31  december 1971                                      Amsterdam, 12  februari 2017 
 

 
Bonaire           Edison Rijna 

Ivan, Rosa 

Elburg             Folkert en  Frolinde Kunst-Wickardt † 

Bussum          Franka Kunst 

Friso 
 

Z.v.w.v.               Jan-Folkert en  Laetitia Kunst-den Teuling 

Kazijn, Jelka, IJsbrand 

Bonaire          Eddy  en  Jenny Rijna 

St.  Maarten    Jeanine Rijna 

Bonaire           Dalitza Rijna 
 

 
J.A. Abraham Boulevard 76, Kralendijk, Bonaire, CN 

freekeforever@gmail.com 
 

Wij nemen afscheid van Freeke op vrijdag 17  februari om  13.00 uur  in “The 

Colour Kitchen”, Boerderij Langerlust, Provincialeweg 24, Amsterdam Zuidoost. 

Om 16.15 uur  brengen wij haar in besloten kring  naar Zorgvlied. 
 

Dinsdag 21  februari om  18.00 uur  gedenken wij Freeke bij Consuelo Memorial 

te Kaya Maria C. Hellmund-Boom 11, Kralendijk, Bonaire. 
 

Freeke hield  van bloemen. Wil je een  kleurrijke, onverpakte bloem meenemen. 

Advertenties voor de rubriek Familieberichten gelieve 
voor 12:00 uur te reserveren via telefoonnummer 

(5999) 747 2200 of per fax (5999) 747 2257.

FAMILIEBERICHTEN

Advertenties voor de rubriek Familieberichten gelieve voor 12:00 uur te reserveren 
via telefoonnummer (5999) 747 2200 of per fax (5999) 747 2257.

FAMILIEBERICHTEN

Arrestaties moord Kim Jong-nam

‘Imams zijn mogelijk spionnen’

Hollande is speculaties zat
Van onze redactie
Parijs - President François Hol-
lande van Frankrijk heeft ge-
noeg van de speculaties over een
dreigende beïnvloeding van de
komende presidentsverkiezin-
gen. Hij heeft hier gisteren over
gesproken met de Franse veilig-
heidsraad. Tijdens een bijeen-
komst met deze raad komende
week wil hij horen wat er aan de
dreigingen kan worden gedaan.

Hij wil dat er maatregelen

worden getroffen om te voorko-
men dat buitenstaanders verkie-
zings- en campagnewebsites
binnendringen. Presidentskan-
didaat Emmanuel Macron
klaagde dinsdag nog over hac-
kers die proberen de internetac-
tiviteiten van zijn campagnete-
am te beïnvloeden. Ook zouden
Russische media het op hem
hebben gemunt en zich schul-
dig maken aan beïnvloeding van
de verkiezingen.



Van onze redactie
Delhi - Een Indiase loodgieter
die zijn vrouw ombracht, heeft
daarna nog drie dagen naast het
lichaam geslapen. De 40-jarige
man liet het lijk noodgedwon-
gen in bed liggen, omdat hij
vreesde betrapt te worden, be-
richtte The Times of India giste-
ren.

De man was een half jaar eer-
der stiekem getrouwd met een
andere vrouw. Hij sloeg zater-
dag zijn eerste echtgenote dood
met een pijp en legde daarna het
lichaam op het bed.  De man ver-
klaarde later tegenover de politie
dat hij er door de drukte rond
zijn woning in Delhi niet in

slaagde het lichaam ergens te
dumpen. De moordenaar viel
door de mand toen de stoffelijke
resten na enkele dagen begon-
nen te stinken. Hij gebruikte ge-
reedschap om het lichaam in
stukken te zagen, maar bekende
de moord toen hij werd gecon-
fronteerd door zijn achterdoch-
tig geworden buren.

Zij waarschuwden de politie,
die de woning binnenviel en de
loodgieter arresteerde. Hij be-
kende daarop de moord te heb-
ben voorbereid. 

De politie zoekt nog uit of de
nieuwe partner van de Indiër op
de hoogte was van het moord-
plan.

Van onze redactie
Washington - De vooraanstaan-
de senator Bob Corker wil zo
snel mogelijk meer weten over
de mogelijke banden van mede-
werkers van president Donald
Trump met Rusland. 

Corker is voorzitter van de
commissie Buitenlandse Zaken
van de Amerikaanse Senaat en
hij is net als Trump een Republi-
kein. Hij is niet het enige Con-
greslid dat zich met groeiende
onvrede afvraagt wat Trump en
het Kremlin met elkaar te ma-
ken hebben. Corker zei gisteren
dat ‘met al deze achterdocht, we
zeker moeten kunnen zijn dat
iedereen begrijpt wat er precies
is gebeurd. Laat alles over Rus-
land zo snel mogelijk naar bo-
ven komen. Als dat niet snel ge-
beurt, kan dit een probleem wor-
den dat veel erger wordt dan we

nu vermoeden.’ Republikeinen
in het Congres willen net als de
Democraten van de oppositie
uitgebreid onderzoek naar de
banden die Trump via zijn
medewerkers met Rusland zou
hebben. Maandag trad de Natio-
nale Veiligheidsadviseur Micha-
el Flynn af als gevolg van dei-
ning over zijn telefoontjes vorig
jaar met de Russische ambassa-

deur Sergej Kisljak. Flynn was
maar even veiligheidsadviseur.

Eerder was er ophef over Rus-
sische hackers die de Democrati-
sche Partij belaagden. Gisteren
meldde The New York Times dat
medewerkers van Trump in de
verkiezingscampagne met Rus-
sische agenten zouden hebben
gesproken. Trump noemt de
verhalen onzin.

Als de ratificatie in Canada
ook rond is, kan een groot deel
van het verdrag voorlopig in wer-
king treden.

De vrijwel volledige afschaf-
fing van de importheffingen zal
de onderlinge handel in goede-
ren en diensten (nu zo’n 25 mil-
jard euro) naar verwachting fors
stimuleren. Het verdrag werd
aangenomen met 408 stemmen
voor, 254 stemmen tegen en 33
onthoudingen. Van de grote
Nederlandse partijen stemden
CDA, VVD en D66 voor het ver-
drag, GroenLinks tegen en de
PvdA onthield zich. Marietje
Schaake (D66) noemt het resul-

taat cruciaal voor de EU.
,,Terwijl de onvoorspelbare pre-
sident Trump de wereld de rug
toekeert en importtarieven op-
trekt, laat Europa zien dat ze een
sterke handelspartner is.” Wim
van de Camp (CDA) wijst erop
dat ‘de zeer aantrekkelijke markt
van openbare aanbestedingen in
Canada wordt opengesteld voor
Nederlandse bedrijven.’ Volgens
Hans van Baalen (VVD) bete-
kent Ceta ‘meer banen voor ge-
wone Nederlandse gezinnen.
Zwartkijkers van radicaal rechts
en links hebben het nakijken en
staan met lege handen. Zij staan
met de rug naar de toekomst.’

Bas Eickhout (GroenLinks)
vindt dat het verdrag ‘democra-
tie en welzijn ondergeschikt
maakt aan de wensen van multi-
nationals. 

Ceta zal de onvrede over on-
eerlijke globalisering verder aan-
wakkeren. Dat is precies het ver-
keerde antwoord op het toene-
mende protectionisme en

nationalisme in de wereld.’ De
PvdA-delegatie vindt dat ‘de in-
vulling van het verdrag niet af
is’, aldus Agnes Jongerius. Voor-
dat Ceta volledig van kracht kan
worden, moeten alle (regionale)
parlementen in de EU ermee in-
stemmen. Pas dan kan het om-
streden rechtssysteem (ICS)
voor conflicten tussen overhe-

den en buitenlandse investeer-
ders worden opgetuigd.  ,,Zowel
bij ICS als bij het afdwingbaar
maken van strikte naleving van
milieu- en arbeidsrechten moe-
ten nog zeer belangrijke stappen
worden gezet”, zegt Jongerius.
,,We moeten alles op alles zetten
om hier tot solide afspraken te
komen.”
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Het handelsakkoord Ceta is volgens premier van Canada Trudeau (foto) ‘een opwindende mijlpaal’.

EU-verdrag
met Canada
Van onze redactie
Straatsburg - Het vrijhandelsverdrag Ceta dat de
Europese Unie en Canada eind oktober ondertekenden
is gisteren goedgekeurd door het Europees Parlement. 

Bob Corker wil meer weten over de mogelijke banden van medewer-
kers van president Donald Trump met Rusland.

Senatoren 
VS bezorgd

Puzder geen minister van Werkgelegenheid
Van onze redactie
Washington - Opnieuw heeft de
regering Trump, na de snelle af-
tocht van veiligheidsadviseur
Michael Flynn, averij opgelopen.
Andrew Puzder trok zich giste-
ren terug als beoogd Ameri-
kaans minister van Werkgele-
genheid. 

De topman van een fastfood-
keten hield de eer aan zichzelf,
nadat duidelijk was geworden
dat verscheidene Republikeinse
senatoren twijfelden aan zijn ge-
schiktheid. ,,Na zorgvuldige af-
weging en overleg met mijn fa-
milie, trek ik mijn nominatie
voor het ministerie van Werkge-

legenheid in. Hoewel ik de rege-
ring niet ga dienen, sta ik volle-
dig achter de president en zijn
hoog gekwalificeerde team’’,
verklaarde Puzder, die voldoen-
de reden had zijn verhoor don-
derdag in de Senaat niet af te
wachten. Puzder dreigde on-
danks de Republikeinen meer-
derheid in de Senaat te worden
afgeschoten, als derde Ameri-
kaanse ministerskandidaat na
de oorlog. 

De nieuwszender CNN meld-
de dat mogelijk twaalf Republi-
keinse senatoren hem niet zou-
den steunen en dat vier zeker
zouden tegenstemmen. Puzder

had ten minste vijftig medestan-
ders nodig om met hulp van vi-
cepresident Mike Pence zijn in-
trek te kunnen op het ministe-
rie. De Republikeinen bezetten
52 zetels. Puzder raakte in op-
spraak omdat hij een immigrant
zonder vereiste papieren in
dienst heeft genomen als huis-
houdster en jarenlang geen be-
lasting voor haar betaalde. Dat
hij als zakenman halsstarrig
weigerde een minimumloon
van meer dan 9 dollar per uur te
betalen, omdat dat ten koste zou
gaan van de winstgevendheid,
zorgde niet alleen bij Democra-
ten voor weerstand.

‘Indier sliep naast dode’ 

Trump voorzichtig over Israël
Van onze redactie
Washington - De Amerikaanse
president Donald Trump heeft
gisteren de Israëlische premier
Benjamin Netanyahu gemaand
diens kolonisatiepolitiek wat te
temperen. Netanyahu werd ont-
vangen in het Witte Huis.

De Israëlische leider had een
ronduit slechte relatie met
Trumps Democratische voor-
ganger Barack Obama en ver-
wachtte dat Washington onder
Trump zich weer als vanouds
helemaal achter Israëls beleid
schaart. Maar Trump leek voor-
zichtiger dan Netanyahu moge-
lijk had gewenst. Trump zei bij-
voorbeeld dat hij ‘graag de Ame-
rikaanse ambassade naar
Jeruzalem zou verhuizen en dat
behoedzaam overweegt’.

De Republikein Trump zei
verder dat ‘het een goed idee zou
zijn als Netanyahu zich bij de

nederzettingenpolitiek wat in-
houdt’. Ook zei de Amerikaanse
leider dat er voor het treffen van
een vredesregeling tussen Israë-
li’s een Palestijnen, meer landen
kunnen worden uitgenodigd. 

De Verenigde Staten willen
volgens Trump meewerken aan
‘een fantastische vrede’ tussen
de partijen, maar de Israëli’s en
Palestijnen moeten het uiteinde-
lijk zelf willen regelen.

Donald Trump (links) tijdens
een ontmoeting met Netanyahu
(rechts). 



Van onze redactie
Al Bustan - De Belgische wiel-
renner Ben Hermans heeft
gisteren de tweede etappe van de
Ronde van Oman gewonnen. De
rit ging van Nakhal naar Al
Bustan over 145 kilometer. Her-
mans, die rijdt voor BMC,
sprong weg in de slotfase waarin
de weg omhoogliep en hield op

de streep nog net de Portugese
oud-wereldkampioen Rui Costa
achter zich. De Deen Jakob Fugl-
sang finishte als derde.

Hermans nam meteen ook de

leiderstrui over van de Noor
Alexander Kristoff. ,,Deze zege
had ik niet verwacht”, zei de der-
tigjarige Limburger. ,,Ik kende
deze rit van eerdere deelnames.
Ik wist dat het een lastige slot-
klim was, een inspanning van
zo’n vier, vijf minuten. Je moest
lang wachten.” Het was de zesde
overwinning van Hermans.

Van onze redactie
Rotterdam - Martin Klizan is
weer een ronde verder in het
ABN Amro World Tennis Tour-
nament. 

De Slowaakse titelverdediger
ontdeed zich met enige moeite
van de Duitser Philipp Kohl-
schreiber: 6-7 (5) 6-4 6-1.

De wedstrijd in de tweede
ronde ging lang gelijk op. Vooral
in de eerste set ontliepen de spe-
lers elkaar nauwelijks. Alleen in
de openingsgame waren er bre-
akkansen te noteren maar de

Duitser wist deze tweemaal niet
te benutten. In de tiebreak was
Kohlschreiber wel op het beslis-
sende moment alert.

De tweede set ging op dezelf-
de manier verder. Deze keer was

het Klizan die eindelijk een ga-
me afsnoepte van zijn opponent.
Direct pakte hij de set en een
thriller leek in de maak. 

Klizan had de smaak echter te
pakken en stoomde door naar de

kwartfinale in Rotterdam. Kli-
zan neemt het in de kwartfinale
op tegen de winnaar van het du-
el tussen Tomas Berdych en Ri-
chard Gasquet. 

De Fransman won eerder
gisteren zijn partij in de eerste
ronde van de Serviër Viktor
Troicki: 6-4 6-2.

Van onze redactie
Bietigheim-Bissingen - Hand-
balster Tess Wester staat ook vol-
gend seizoen op doel van het
Duitse SG BBM Bietigheim. Dat
maakte de handbalclub gisteren
bekend op de website. ,,We zijn
trots dat we een van de beste kee-
pers ter wereld ook voor komend
seizoen hebben weten te behou-
den”, zegt de sportdirecteur van
Bietigheim, waar ook Maura
Visser onder contract staat.

Wester zelf is ook blij met de
verlenging. ,,We hebben een
leuk en gedreven team met heel
veel potentie. Ik hoop dat we ons
verder ontwikkelen als team en
tot grote prestaties kunnen ko-
men”, aldus de doelvrouw.

Wester begon haar handbal-
loopbaan in Amsterdam en ging

in 2011 keepen in Duitsland bij
VfL Oldenburg. Vier jaar later
maakte ze een transfer naar Bie-
tigheim waar haar contract dit
jaar afliep. Bietigheim staat hal-
verwege het seizoen bovenaan
de Bundesliga.

De laatste beklimming van de
Cauberg, die kort voor de finish
in Vilt lag, is geschrapt. Dat
maakte koersdirecteur Leo van
Vliet gisteren bekend. De orga-
nisatie hoopt met de parcours-
wijziging het voorspelbare ver-
loop te doorbreken.

Het peloton komt nog wel
drie keer over de befaamde heu-
vel, maar de laatste keer gebeurt
dat op 19 kilometer van de fi-
nish. 

,,Met Roman Kreuziger, Phi-
lippe Gilbert, Michal Kwiat-
kowski en Enrico Gasparotto

kende de Amstel Gold Race de
afgelopen jaren ook fantastische
winnaars. Desondanks was er
na afloop steevast de discussie
dat de koers te lang op slot zat
omdat de Cauberg op 2 kilome-
ter van de streep té bepalend zou
zijn. We hopen op een meer
open wedstrijd”, aldus Van Vliet.

Na de start op de Markt in
Maastricht zullen de renners net
als afgelopen jaren weer drie
grote lussen door het Zuid-Lim-
burgse heuvelland rijden inclu-
sief drie beklimmingen van de
Cauberg en passages van de fi-

nishlijn. Na de derde doorkomst
volgen nog beklimmingen van
de Geulhemmerberg en de Be-
melerberg. Daarna slaan de ren-
ners bovenaan de Daalhemmer-
weg bij de rotonde in Sibbe me-
teen linksaf richting Vilt. Vanaf

de rotonde zal het nog ongeveer
2 kilometer finale zijn tot aan de
finishlijn.

,,Het zijn niet de organisato-
ren maar de renners en de ploe-
gen die de koers maken”, meent
Van Vliet. ,,Het is wel duidelijk

dat de Cauberg nu minder door-
slaggevend zal zijn.”

De Gold Race, inclusief een
vrouwenversie, is op 16 april.
Voor de vrouwen ligt de laatste
beklimming van de Cauberg wel
kort voor de finish.
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R EKORDATORIO

Aqualectra huntu ku Curacaose Wegenbouw Maatschappij 

ta rekordá habitantenan di Souax na e anochi di informashon
tokante proyekto saneamentu ret di awa den bario.

Dia :   Djaweps, 16 febrüari 2017 

Lugá:  Sentro di bario Souax

Ora:   19.00 – 20.30  (7 ‘or pa mitar di 9 anochi)

Bo presensha ta altamente apresiá, pa bo keda bon informá.

Aqualectra ta Inverti P’abo

De Cauberg, de bekendste helling van Nederland, is al sinds jaar en dag scherprechter in de Amstel
Gold Race. 

AGR wijzigt
parcours
Van onze redactie
Valkenburg - De finale van de Amstel Gold Race ziet er
dit jaar anders uit. 

Handbaldoelvrouw Tess Wester
speelt ook volgend jaar voor het
Duitse SG BBM Bietigheim.

Wester verlengt in Duitsland

Titelverdediger door in Ahoy

Hermans
nieuwe leider

Langlaufster
accepteert
haar straf
Van onze redactie
Oslo - Langlaufster Therese Jo-
haug uit Noorwegen gaat niet in
beroep tegen de schorsing van 13
maanden die haar is opgelegd
wegens overtreding van de do-
pingregels.  

Dat heeft haar manager giste-
ren bevestigd tegenover het
Noorse persbureau NTB. Jo-
haug werd afgelopen najaar po-
sitief getest op het verboden
middel clostebol, dat ze via een
door de ploegarts voorgeschre-
ven zonnebrandmiddel voor de
lippen in haar lichaam had ge-
kregen. 

De meervoudig wereldkampi-
oene vindt de straf te streng, liet
ze eerder al weten. Ze houdt vol
het middel onbewust te hebben
gebruikt, maar de skibond van
haar land verwijt haar onacht-
zaamheid. 



Van onze redactie
Warschau - Ajax-coach Peter
Bosz wil zijn ploeg niet als favo-
riet bestempelen in het duel met
Legia Warschau vanavond in de
Europa League. ,,Ik houd niet
van uitspraken over een favorie-
tenrol. Dat is meer iets voor de
bühne”, zei de trainer gisteren
in Warschau. ,,Maar ik vind wel
dat we moeten winnen”, gaf hij
later toe.

,,Legia is een goede tegenstan-
der. In een zware Champions
League-poule zijn ze voor Spor-
ting geëindigd. Dat geeft hun
potentie aan”, omschreef Bosz
de Poolse ploeg die opviel met
uitslagen als de 8-4 nederlaag te-
gen Borussia Dortmund en een
gelijkspel (3-3) tegen Real Ma-

drid. De coach van Ajax vindt het
lastig in te schatten waar de
tegenstander precies staat. ,,Le-
gia heeft dit jaar pas één officiële
wedstrijd gespeeld en verder al-
leen oefenduels. De ploeg is in
de winterstop ook flink veran-
derd. Daarom hebben we ons
gericht op de ploeg die er in de

oefenduels en de competitie-
wedstrijd stond”, zei Bosz. Bij de
Poolse club vertrokken onder
meer sterke spelers als Aleksan-
dar Prijovic en Bartosz Beres-
zynski. 

,,Maar we hebben een goed
idee wie er zullen spelen.”

Bosz hoopt vooral op een goe-
de teamprestatie. ,,We zullen het
vooral als team moeten doen”,
zegt hij.

Van onze redactie
Parijs - Barcelona-middenvelder
Sergio Busquets was dinsdag-
avond laat het meest uitgespro-
ken over de 4-0-nederlaag van
zijn club bij Paris Saint-Ger-
main in de Champions League.
,,Ze speelden veel beter dan wij,
we werden fysiek overklast. En
tactisch hadden ze het ook beter
voor elkaar”, zei Busquets voor
de camera van het Catalaanse tv-
station TV3.

Barcelona is vrijwel kansloos
voor het bereiken van de kwartfi-
nales in de Champions League
na de zwaarste nederlaag in Eu-
ropees verband sinds 2013 en
onder coach Luis Enrique. Bus-
quets leek ook zijn trainer niet te
sparen. ,,Zij hadden een plan en

voerden het perfect uit. Wij had-
den iets anders verwacht, maar
dat kan gebeuren. We hopen dit
in Camp Nou nog te kunnen
omdraaien, maar ik zal niet lie-
gen: dat wordt heel moeilijk.” De
middenvelder kapte het gesprek
daarna af. ,,Stop naar het zoeken
van meer oorzaken.” Luis Enri-
que ontkende dat hij verrast was
door de tactiek van de Parijzena-
ren. ,,Integendeel, we hebben

het er van tevoren over gehad dat
zij ons vanaf de eerste minuut
onder druk zouden zetten, maar
dat wil niet zeggen dat dit je niet
kan overkomen. ‘PSG’ speelde
zoals we verwacht hadden en dat
deden ze op hun best. Ik geloof
niet dat ik aan onze fans verant-
woording hoef af te leggen.”

,,Dit is een competitie zonder
ruimte voor fouten”, legde An-
drés Iniesta uit. De aanvoerder,
net terug na een kuitblessure,
speelde een voor zijn doen onge-
kend zwakke wedstrijd. ,,We
hadden een slechte dag. Dat kan
soms gebeuren. Maar we moe-
ten weer opstaan, ons herpak-
ken en ook denken aan de ande-
re competities waar we nog in
zitten.”

Antilliaans Dagblad Donderdag 16 februari 2017 27

Sport

Real Madrid ruim langs Napoli
Van onze redactie
Madrid - Real Madrid
heeft de favorietenrol in de
achtste finales van de
Champions League tegen
Napoli gisteren waarge-
maakt. 

De titelverdediger werd door
een vroeg tegendoelpunt even
aan het schrikken gebracht door
de huidige nummer drie uit de
Italiaanse voetbalcompetitie,
maar Real stelde snel orde op za-
ken en reist over drie weken met
een behoorlijk veilige marge
naar Napels: 3-1. Heel even leek
het er in Bernabéu op dat na FC
Barcelona, dat dinsdag met liefst
4-0 bij Paris Saint-Germain ver-
loor, ook de andere groot Spaan-
se grootmacht een moeilijke

avond tegemoet zou gaan. Na
een steekpass van de Slowaak
Marek Hamsik was het Lorenzo
Insigne die de score in de acht-
ste minuut opende. De aanvaller
zag dat keeper Keylor Navas niet
goed stond opgesteld en zijn
doel had verlaten. Met een krul-
lend schot van ver buiten het
zestienmetergebied was Insigne
trefzeker. Lang had Real Madrid
niet nodig om van de schrik te
bekomen. Na een voorzet met
de buitenkant van de rechtervoet
van Dani Carvajal, uit een kort
genomen hoekschop, kopte Ka-
rim Benzema tien minuten na
de openingstreffer de gelijkma-
ker binnen. Voor de 29-jarige
Franse aanvaller was het alweer
zijn 51e doelpunt in de Cham-
pions League. Daarmee steeg hij
naar de vijfde plaats op de rang-

lijst van topscorers aller tijden in
de belangrijkste Europese club-
competitie, achter ploeggenoot
Cristiano Ronaldo (95), Lionel
Messi (93), Raúl (71) en Ruud
van Nistelrooij (56). Het was
voor Benzema bovendien het
vierde duel op rij in de Cham-
pions League dat hij doel trof.

Na de pauze nam Real Madrid
snel afstand. Ronaldo stond in
de 48e minuut aan de basis van
de 2-1. De Portugese sterspeler
speelde de verdediging van Na-
poli uit, behield het overzicht en
legde de bal terug op de inko-
mende Toni Kroos. De Duitser
schoof de bal beheerst in de
hoek: 2-1. 

De 3-1 in de 54e minuut was
nog mooier. Napoli werkte de
bal weg uit de defensie, waarna
Casemiro de bal van buiten het

strafschopgebied in één keer op
zijn schoen nam en doelman Pe-
pe Reina kansloos liet.

Dries Mertens had ervoor
kunnen zorgen dat de return
nog wat spannender zou worden
dan nu. De Belgische oud-PSV’-
er schoot in kansrijke positie
over. Zeven minuten voor tijd
kwam Arkadiusz Milik in het
veld. De Pool, overgekomen van
Ajax, stond wegens een knieb-
lessure lang aan de kant.

Bayern München heeft de eer-
ste ontmoeting in de achtste fi-
nales van de Champions League
met ruime cijfers gewonnen van
Arsenal. De Duitse kampioen
liet de Londenaren in de eerste
helft nog terugkomen tot 1-1,
maar liep na rust ver weg naar 5-
1. Bayern-coach Carlo Ancelotti
had gisteravond een basisplaats

voor Arjen Robben en de 33-jari-
ge Nederlander liet na tien mi-
nuten zien waarom. Hij kreeg
de bal terug van Douglas Costa,
trok naar binnen en haalde feil-
loos uit in de verre hoek. On-
danks het overwicht van Bayern
stond het na een half uur spelen
weer gelijk. Alexis Sánchez zag
zijn penalty dan wel gekeerd
worden door Manuel Neuer. In
derde instantie schoot de Chi-
leen van Arsenal alsnog binnen.

Na rust zorgde een effectief
Bayern ervoor dat Arsenal geen
illusies hoeft te koesteren. Ro-
bert Lewandowski zette de Duit-
sers opnieuw op voorsprong. Via
twee treffers van Thiago en één
van invaller Thomas Müller
werd het laatste beetje hoop bij
Arsène Wenger en zijn spelers
vermorzeld.

Barcelona-spelers dropen dinsdagavond af na een pak slaag van PSG (4-0).

‘In elk 
opzicht 

overklast’

Turkije wil EK 2024
Van onze redactie
Istanbul - Turkije heeft de wens
uitgesproken het EK voetbal
2024 te organiseren. ,,Wij willen
ons als Turkije kandidaat stellen
voor het EK en zullen ons bid op
2 maart aan de Uefa voorleg-
gen”, aldus de voorzitter van de
Turkse voetbalbond gistermid-
dag. Op een persconferentie zei
de sportminister van Turkije dat
de kandidatuur van het land
wordt gedragen door president
Erdogan en premier Yildirim.
Turkije probeerde eerder het EK
2016 binnen te halen, maar de
Uefa koos destijds met zeven te-
gen zes stemmen voor Frank-
rijk. Pogingen om de toernooien
van 2008 en 2012 te organise-
ren mislukten ook. ,,Maar nu
denken we dat we het op zowel
organisatorisch gebied en als

land verdienen om het EK van
2024 te krijgen”, beargumen-
teerde de bondsvoorzitter.

De Turkse bond benadrukte
dat de investeringen in voetbal-
stadions in het land een belang-
rijke afweging voor de Uefa
moeten zijn. ,,Turkije is het eni-
ge land in Europa en zelfs
wereldwijd dat in de afgelopen
jaren in maar liefst 32 stadions
geld heeft gestoken”, stipte de
voorzitter aan.

De deadline voor de kandi-
daatstelling bij de Uefa is 3
maart. Tot op heden had alleen
Duitsland aangegeven de orga-
nisatie van het Europese voetbal-
toernooi op zich te willen ne-
men. Vermoedelijk zullen ook
Zweden, Denemarken, Finland
en Noorwegen zich gezamenlijk
kandidaat stellen.

Flinke boete voor Bilic
Van onze redactie
Londen - Slaven Bilic is door de
Engelse voetbalbond bestraft
met een boete van 8.000 pond
(ongeveer 9.400 euro). 

De trainer van West Ham
United krijgt de straf voor zijn
gedrag in de slotfase van de
competitiewedstrijd van zater-
dag tegen West Bromwich Al-
bion (2-2). 

De Kroatische trainer werd

door scheidsrechter Michael Oli-
ver naar de tribune gestuurd
toen hij zijn woede afreageerde
op een microfoon die langs het
veld stond. 

Nikola Jurcevic, assistent van
Bilic, kreeg dezelfde geldboete.
Hij verliet het coachvak in de ne-
gentiende minuut toen hij pro-
testeerde na een buitenspelsitu-
atie. Jurcevic werd ook naar de
tribune verbannen.

Peter Bosz wil winnen

Ajax-trainer Peter Bosz heeft
vertrouwen in het Europese duel
van vanavond.
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SAVE 580.-

1279.99

699.99

or 28000 Fun Miles

071444

SAVE 3.-

22.99

19.99

or 800 Fun Miles

FLEXIBLE BUCKET DESIGN *
• Available in 3 designs/colors
• H 30 x L 40 x W 30 cm

206218

SAVE 60.-

399.99

339.99

or 13600 Fun Miles

12301714

WHEELIE COOLER 
38 QUART
• Durable wheels
• Tow handle for easy 

transport
• Ultratherm insulated
• Odor resistant liner

BAGS WITH DRAW STRINGS
• Available in several colors/designs
• Polyester
• L 50 x W 40 cm

6.99

280 Fun Miles
204680

• 840 sq/inch cooking area
• Swing-a-way warming rack
• Removable ash pan
• Cool touch handle
• Lid-mounted temperature gauge

CHARBROIL LARGE 
CHARCOAL BARREL GRILL

BBQ TOOL SET *
• Stainless steel handles  

with hangers
• Set includes: turner, tong,  

fork & sauce brush

1431402
SAVE 13.-

52.99

39.99

or 1600 Fun Miles

fork & sauce brush

• Diameter 180 cm 
• Sturdy steel
• 2-piece mast for easy handling
• Solid quilted seams
• UV-resistant and water-

repellent fabric

PARASOL SUNSHADE STRIPE *

19.99

800 Fun Miles
132842

SAVE 40.-

169.99

129.99

or 5200 Fun Miles

WERNER® STEP LADDER 
FIBERGLASS 6 FT

• 225 pound duty rating
• Fiberglass is more durable  

than aluminum
• Slip-resistant rubber foot pads
• Holster top with lock-in 

accessory system
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6292494
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BISON KIT *
• 750 ml
• Universal 

contact glue
• Super strong

SAVE 5.40

26.99

21.59

or 896 Fun Miles

43702139

9999

SAVE 15.-

99.99

84.99

or 3400 Fun Miles

7530801

15.-

99

un Miles

Specia
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Karnaval

Deals
SAVE 5.-

29.99

24.99

or 1000 Fun Miles

4141438

FOLDING CHAIR
• Includes  

carry bag
• Includes  

cup holder

-

Miles

HAIR

AIR COOLED 6.5HP 
GAS GENERATOR

• Automatic voltage regulator for  
a stable 2200 watt capacity

• Automatic shut down when 
surpassing maximum capacity

• Multiple sockets in order to 
connect more than one machine/
appliance at the same time

1279.99

99

1279 99 AIR COOL
GAS GEN

• Automati
a stable 2

184181

SAVE 10.-

34.99

24.99

or 1000 Fun Miles

S

3

o

3

FOLDING CHAIR 
METAL *
• Available in white, 

black

AMERICAN  
EXTENSION CORD *
• Suitable for outdoor 

and indoor use
• 110 V
• 25 ft
• 13 Amp

4322053

SAVE 4.-

23.99

19.99

or 720 Fun Miles

EAR PLUGS W/CASE *
• Soft, low ear pressure plugs.
• Ideal for power tool, trimming, 

and noisy spaces.
• Noise Reduction Rating  

(NRR) of 31.

4.99

320 Fun Miles
3607298
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