
De kustwacht heeft
afgelopen dinsdag
een Venezolaanse
vissersboot aange-
houden in de territori-
ale wateren van Aru-
ba omdat vanuit de
boot illegaal visnetten
in het water werden
gegooid. Aan boord
van de vissersboot,
genaamd Ali Primera,
bevonden zich vier
personen van Vene-
zolaanse afkomst. In
opdracht van het OM
op Aruba heeft de kustwacht de visnetten in beslag genomen.
De vissers mochten na de controle weer verder varen. Het OM
volstond met het in beslag nemen van de netten, omdat op dat
moment nog geen vis was gevangen. De netten zijn inmiddels
vernietigd.   FOTO’S KUSTWACHT

,,Het basisidee is dat we
de zaak gecontroleerd af-
wikkelen”, zei Bob Traa,
president-directeur ad in-
terim van de Centrale
Bank van Sint Maarten en
Curaçao (CBCS), gisteren
tijdens een persconferen-
tie in verband met de tijde-
lijke sluiting van de bank
en het bevriezen van te-
goeden boven de 10.000
gulden. Girobank staat,
sinds in 2013 de noodrege-
ling werd afgekondigd,
onder supervisie van de
CBCS.

Traa, die onlangs zijn
vertrek aankondigde, heeft
eerder aangeraden om in
Nederland 450 miljoen
gulden te lenen voor de af-
wikkeling van Girobank.
,,De regering is bezorgd”,
zegt Traa. ,,De overheid
staat onder streng regime
van de Rijkswet financieel
toezicht. De schuld mag
niet oplopen. Daarom zoe-
ken we nu naar een ande-
re manier waarbij de
schulden van de overheid

zo beperkt mogelijk blij-
ven.”

De pogingen om de
bank te verkopen waren
tot nu toe vruchteloos. 
Volgens financieel-econo-
misch directeur van de
CBCS José Jardim heeft
dat alles te maken met wat
er in het verleden is ge-
beurd. ,,Dat moeten we
niet uit het oog verliezen.
De kern van het probleem
ligt in wanbeleid.” Jardim
zegt dat het gebrek aan ka-
pitaal van de bank in 2013
nog veel groter bleek dan
gedacht. Dat heeft te ma-
ken met de fondsen die
door de Amerikaanse IIG
Group zijn onttrokken aan
het bedrijf. ,,De verkoop
van Giro zoals het er nu
voorstaat is heel moeilijk.
Wie het bedrijf overneemt
zal moeten investeren om
het gat te dichten. Boven-
dien is de economische si-
tuatie van het eiland op dit
moment niet aantrekke-
lijk”, zegt Jardim.

Een overname via een

fusie van het Algemeen
Pensioenfonds Curaçao
(APC), de Centrale Hypo-
theekbank (CHB) en 
de Postspaarbank (PSB
Bank) is van de baan. Het
traject dat nu wordt door-
lopen is ‘een overname in
delen’. CBCS wil de activi-
teiten van Giro onderbren-
gen bij verschillende fi-
nanciële instituten. Jar-
dim: ,,Het doel is om de
klanten zo snel mogelijk
weg te halen bij Giro en
door te schuiven naar een
ander instituut. CBCS zal

fungeren als intermediair
in dat proces.”

Onderdeel van een ‘ge-
controleerde afwikkeling’
is dat de activa van Giro
worden verkocht. ,,Dat 
is de volgende stap”, 
zegt president-directeur
a.i. Traa. ,,Maar die kun je
niet van de ene op andere
dag in geld omtoveren.” 

Traa wijst erop dat lan-
ger doorgaan met de bank
‘alleen maar meer verlie-
zen’ oplevert voor het
Land Curaçao. De liquidi-
teitssteun van CBCS aan

de Girobank is opgelopen
tot 270 miljoen gulden.
,,De overheid is aandeel-
houder van CBCS en het
gaat dan ook om een ver-
lies voor de hele bevol-
king, voor alle belastingbe-
talers.” De aflossing van
de schuld moet daarom
over een langere termijn
worden uitgespreid. Daar-
voor wordt met de over-
heid naar een oplossing
gezocht. De verzwakte ma-
cro-economie van Curaçao
draagt niet bij aan een ver-
betering van de situatie

van de bank. Traa: ,,Er is
sprake van een structurele
recessie. De economie zélf
is veranderd. De oude, op
basis van de raffinaderij, is
weggevallen, ook door de
problemen in Venezuela.
Voor een bank die moeite
heeft leningen te incasse-
ren is een recessie-omge-
ving bijzonder moeilijk
om de eigen resources te-
rug te krijgen.” 

‘Eerder en harder 
ingrijpen’

‘Girobank gaat 
snel weer open’
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Leila Matroos-Lasten, Bob Traa en José Jardim tijdens de persconferentie over de tijdelijke sluiting van Girobank en
het bevriezen van tegoeden boven de 10.000 gulden. FOTO JEU OLIMPIO

Naam Giro verdwijnt
Bob Traa: Zaak
gecontroleerd afwikkelen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dat de naam Giro verdwijnt, staat
vast, maar wanneer is nog de vraag. De bedoe-
ling is dat klanten zo snel mogelijk worden on-
dergebracht bij andere financiële instellingen. 

Minister: Houd je aan 
regels openbaar vervoer
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Iedereen die
over een vergunning beschikt
om anderen tegen betaling te
vervoeren, moet zich aan de
wet- en regelgeving houden.
Dat benadrukt minister van
Verkeer, Vervoer en Ruimtelij-
ke Planning Zita Jesus-Leito.

De minister geeft in een
schriftelijke verklaring aan
kennis te hebben genomen
van een recent geval waarbij
personen zich niet aan de re-
gels zouden hebben gehou-
den. ,,Er wordt gebruik ge-
maakt van een hulpchauffeur
terwijl de chauffeur zelf in uit-

stekende staat verkeert om
mensen te vervoeren. Ook
wordt de kentekenplaat onder
meerdere voertuigen ‘ver-
deeld’.” Dit kán niet, zo bena-
drukt de minister, die een
dringend beroep doet op ieder-
een om zich aan de regels te
houden. Tegen personen die
zich niet aan de regels hou-
den, worden drastische maat-
regelen genomen, zo waar-
schuwt Jesus-Leito. ,,Hierbij
dient rekening te worden ge-
houden met alle gevolgen van
dien.”

Op pagina 2

Kustwacht betrapt Venezolaanse vissers

Gevaar vergunning kwijtraken
Op pagina 11



Dat was de boodschap van de
voormalige president-directeur
van de CBCS, Emsley Tromp, in
het programma Perspektiva van
Mariano Heyden en Orlando
Cuales op Z-86. Tromp noemt
verschillende missers van de
CBCS. Zo is er een handleiding
binnen de CBCS over hoe om te
gaan met dit soort situaties.
,,Het is binnen de financiële we-
reld bijvoorbeeld bekend dat je
een bank op vrijdag sluit om ex-
cessen te voorkomen en om zich
goed voor te bereiden op de peri-
ode die daarna komt”, aldus
Tromp, die niet begrijpt waarom
de Girobank midden in de week
gesloten werd. Daarnaast kan hij
er niet over uit dat de CBCS - die
het beheer voert over de Giro-
bank waar al jaren een noodre-
geling over uitgeroepen is - ‘dis-
crimineert en met twee maten
meet’ waar het gaat om Giro-
bankklanten op Bonaire en Cu-
raçao. ,,Op Bonaire is onlangs

het Girobankfiliaal gesloten en
hebben alle klanten hun geld
voor 100 procent teruggekregen.
De Curaçaose klanten krijgen
maximaal 10.000 gulden. Het is
de vraag waar deze 10.000 gul-
den op gebaseerd is, welk criteri-
um daarbij gehanteerd wordt. In
de Verenigde Staten garandeert
de Federal Deposit Insurance
Corporation (FDIC) 250.000
dollar. In Europa is dit 100.000
euro. De vraag is overigens wel
of de Girobank tijdelijk of per-
manent gesloten is.” 

Een derde punt van kritiek is
dat de CBCS een instituut is dat
vertrouwen moet uitstralen en
telkenmale de indruk gewekt
heeft naar buiten toe dat het wel
in orde komt met de Girobank.
Tromp: ,,CBCS is ondanks de
problemen de bank blijven steu-
nen. Daarmee geeft je een sig-
naal af. Door Bonairiaanse klan-
ten alles uit te betalen wek je ook
de indruk dat de financiële pro-

blemen niet zo groot zijn. Cliën-
ten hebben gebruik kunnen blij-
ven maken van de diensten van
de Girobank, er zijn reclames
geweest op televisie en op de ra-
dio (ironisch genoeg wordt ook
tijdens dit radioprogramma een
Girobankspotje afgedraaid om-
dat er nu eenmaal een contract
ligt dat nog niet is opgezegd,
red.). CBCS heeft de Girobank-
klanten misleid. Maar ook de
minister van Financiën, Ken-
neth Gijsbertha (MAN), heeft de
indruk gewekt dat het zo’n vaart
niet loopt. De regering is politiek

verantwoordelijk. Temeer om-
dat het Land medeaandeelhou-
der is van de Girobank. We le-
ven in een erg moeilijke tijd en
dit is erg slecht voor het imago
en werkt contraproductief.” 

Ook wijst de ex-president erop
dat als het CBCS in de min staat,
de regering verplicht is de begro-
ting aan te vullen. ,,Dat is met de
huidige begroting van het Land
onmogelijk”, aldus Tromp. 

En dan tot slot de oplossing:
,,Aan de grote klanten van de Gi-
robank kan gevraagd worden
aandeelhouder te worden. Ver-

der moet er gesproken worden
met de andere banken die ook
hun verantwoordelijkheid heb-
ben. Er zou een garantiefonds
via een Landsbesluit geopend
kunnen worden waarin geleend
geld wordt gestort dat over een
periode van dertig jaar wordt te-
rugbetaald. Als de Girobank
hiermee geconsolideerd kan
worden, zou er een partner ge-
zocht kunnen worden. Ik ben er-
van overtuigd dat er een manier
is om het probleem op te lossen
zonder al te grote consequenties
voor de begroting van het Land.”
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Tromp: CBCS
schaadt het
vertrouwen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank van Curaçao en Sint
Maarten (CBCS) heeft op zijn zachtst gezegd niet goed
gehandeld met betrekking tot de Girobank en het ver-
trouwen geschonden. Maar er is nog steeds een oplos-
sing mogelijk. 

De voormalige president-directeur van de CBCS Emsley Tromp in het programma Perspektiva. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een verklaring heeft
brandstofdistributeur Curoil dinsdag-
avond de aantijgingen weerlegd in ver-
band met de situatie bij Girobank. 

Curoil zou dinsdagochtend bedragen
van de rekening bij Girobank hebben ge-
haald en bovendien een brief aan alle
pomphouders hebben gestuurd met de

instructie betalingen via een andere bank
dan Girobank te verrichten. Beide be-
schuldigingen zijn niet waar en onjuist,
stelt het bedrijf in de verklaring. 

Curoil heeft twee pompstations ge-
vraagd bepaalde betalingen te doen via

een andere bankrekening dan die bij Gi-
ro. Dat heeft te maken met betalingen die
gedaan moeten worden voor de import
van producten voor de lokale en interna-
tionale markt. Het is een bankrekening
bij een bank die gebruikt wordt voor in-

ternationale betalingen, ‘eenvoudigweg
omdat op die rekening het merendeel van
de inkomsten binnenkomen’. ,,De situa-
tie van Girobank is al enkele weken be-
kend”, aldus het statement. ,,Curoil be-
treurt de negatieve beeldvorming die ge-
probeerd wordt te creëren, terwijl het hier
gebruikelijk beleid van de organisatie be-
treft.”

Curoil ontkent aantijgingen

Voor de Girobank geldt sinds
december 2013 de noodrege-
ling. Naast het Land is ook het
Algemeen Pensioenfonds
Curaçao (APC) een grote min-
derheidsaandeelhouder in
Giro. Meerderheidseigenaar is
IIG (International Investment
Group), destijds aangetrokken
door bankdirecteur Eric Gar-
cia. Garcia werd ontslagen
vlak na het uitspreken van de
noodregeling door het gerecht.
Hij had de aankoop van de
voormalige staatsbank Giro

kunnen realiseren door mil-
joenen ‘te onttrekken’ aan in
deconfiture verkerende Vene-
zolaanse banken, waarvoor
Garcia jarenlang curator was.
Dit waren gelden die ‘op on-
rechtmatig wijze’ uit die Vene-
zolaanse banken waren ge-
trokken om de overname door
Giro Holdings nv (voorheen:
IIG TOF Holdings) van 58
procent van de aandelen in
Girobank nv mede te financie-
ren.
De Centrale Bank heeft toen

ingegrepen bij Giro ‘met na-
me vanwege ontwikkelingen
die ertoe hebben geleid dat de
solvabiliteit onder grote druk
is komen te staan’. Ook in de
jaren daarna kampte Giro
onder meer met een slechte
leningenportefeuille. In ver-
band daarmee moest de bank
snijden in de eigen uitgaven;
filialen (Colon en La Confian-
sa in Punda alsmede de vesti-
ging op Bonaire) werden ge-
sloten en Giro moest perso-
neel laten afvloeien. 

De noodregeling sinds 2013

Als het aan hem had gelegen
was er in 2013 veel harder inge-
grepen bij de Girobank. Dat zei
Bob Traa, president-directeur ad
interim van de Centrale Bank
van Curaçao en Sint Maarten
(CBCS), gisteren tijdens de pers-
conferentie. Traa trad op 13 juni
dit jaar aan, maar heeft per 31 de-
cember alweer ontslag geno-
men. Dat een noodregeling zes,
bijna zeven jaar van kracht is, zo-

als nu bij Girobank, is ‘niet ge-
bruikelijk’, stelt Traa. ,,De super-
visie op Curaçao moet worden
versterkt. Men moet eerder in
gesprek gaan met banken die in
problemen verkeren en niet

wachten tot zo’n groot negatief
vermogen is opgebouwd. Dat is
de les die we hiervan kunnen le-
ren.” De schuld van 270 miljoen
gulden van Girobank aan CBCS
is in de loop der jaren opge-
bouwd, ‘maar ik zou het zo niet
hebben gedaan’, zegt Traa. ,,Dat
is mijn persoonlijke mening. Ik
was in 2013 anders opgetreden.
Mijn advies is dan ook: versterk
het toezicht en grijp eerder en
harder in. Dan loopt de belas-
tingbetaler minder risico.”

‘Eerder 
en harder 
ingrijpen’

Vervolg van pagina 1
naam giro



Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Naar ver-
wachting zullen de filialen
van Girobank morgen
weer opengaan. Dan kun-
nen klanten ook weer geld
opnemen en storten. Te-
goeden boven de 10.000
gulden blijven bevroren.

Dat heeft de directie van de
Centrale Bank van Sint Maarten
en Curaçao (CBCS) gisteren la-
ten weten tijdens een persconfe-
rentie. Het gaat om tegoeden die
op de rekening stonden op het
moment dat dinsdag werd beslo-
ten Girobank te sluiten. Alle be-
dragen die na de heropening van
de bank gestort worden op de re-
keningen van de klanten vallen
buiten de maatregel. Dat kan bij-
voorbeeld het salaris over de-
cember zijn of de betaling van
een factuur. 

Maar voordat het slot eraf kan,
moet het IT-systeem worden
aangepast aan de nieuwe situa-
tie. In het beste geval is Giro-
bank vanaf morgen back in busi-
ness. Dan gaan niet alleen de
deuren van de filialen open,
maar zijn ook alle betalingssys-
temen te gebruiken, zoals pin-
passen en creditcards. ,,Transac-
ties zijn weer mogelijk en alle
mechanismen zullen dan wer-
ken”, zegt financieel-econo-
misch directeur CBCS José Jar-
dim. De Centrale Bank hoopt op
deze manier de rust terug te
hebben gebracht. Jardim: ,,Ten
minste 95 procent van de reke-
ninghouders kan hopelijk vanaf
vrijdag weer beschikken over al
haar geld. Alleen het deel van de
fondsen boven 10.000 gulden
blijft bevroren.”

De boodschap van de CBCS-
directie is kortweg ‘geen paniek’.
,,Het is niet nodig om in een
keer al het geld van de rekening
te halen en met veel cashgeld op
straat te lopen”, benadrukt presi-
dent-directeur ad interim Bob
Traa. ,,Het gaat om een cumula-
tief bedrag, dus je kunt meerde-
re keren pinnen totdat de limiet
van 10.000 gulden is bereikt.”
Bovendien zijn nieuwe bijschrij-
vingen sowieso gewoon te ge-
bruiken. 

Bij Girobank hebben 27.000
personen en bedrijven een reke-
ning. Door de limiet op 10.000
gulden te bepalen, hebben onge-

veer 25.000 rekeninghouders
beschikking over al hun geld.
Dat is 95 procent van de klanten
van de bank. ,,De bank heeft een
negatief netto-vermogen”, zegt
Bob Traa. ,,Niet iedereen kan be-
schikken over alle fondsen. De
breedste schouders moeten het
langste wachten.” Dat betekent

dat van 2.000 klanten meer ge-
duld wordt gevraagd. Daarvan
heeft een groot deel rekeningen
bij andere banken. Voor speci-
fieke gevallen die door de be-
perkte fondsen in de problemen
raken, wordt samen met de over-
heid naar een ‘praktische oplos-
sing gezocht’. Naar verluidt

heeft Refineria Isla miljoenen
uitstaan bij Girobank. Financi-
eel-economisch directeur CBCS
Jardim bevestigt dat dit een van
de bedrijven is die op de priori-
teitenlijst staat, maar ‘we analy-
seren nog om welke organisaties
en bedrijven het verder gaat’. 

De liquiditeit van Girobank is

op dit moment voldoende om
een deposito van 10.000 gulden
te kunnen garanderen. Met
25.000 accounts gaat het dus
om een bedrag van zo’n 25 mil-
joen gulden. CBCS bekijkt sa-
men met de Curaçaose regering
‘hoe die lasten het beste kunnen
worden verdeeld’. 

,,Een noodzakelijke maatre-
gel”, zegt Traa over de tijdelijke
sluiting van de Girobank. ,,Ban-
kieren is een vertrouwenskwes-
tie. Nadat er berichten in de me-
dia waren verschenen, niet altijd
correct, zagen we dat veel men-
sen en bedrijven hun deposito
opvroegen. Ik kan niet zeggen
dat het er een, twee of drie wa-
ren, het gaat om het totaal, de
kritieke massa. Lange tijd liep de
liquiditeitscurve van Giro als
een horizontale lijn, dan weer
een maand break-even, dan wat
minder, dan zelfs wat winst.
Maar de afgelopen weken is er
een sterke daling zichtbaar. Dan
moet je op het juiste moment in-
grijpen om zo veel mogelijk
mensen te beschermen. Nu is
de bank op slot om de systemen
te kalibreren. Als we langer had-
den gewacht, dan was de limiet
nog lager uitgevallen dan
10.000 gulden.”

Mogelijk wordt de limiet van
10.000 gulden op termijn naar
boven bijgesteld. Met hoeveel en
wanneer is niet duidelijk. Dat
heeft alles te maken met een ver-
betering van de liquiditeitsposi-
tie van de bank en bijvoorbeeld
met de mate waarin leningen
volgens afspraak worden afge-
lost. Jardim denkt ook aan het
onderpand op ‘non performing
loans’ en noemt als voorbeeld de
verkoop van Hotel Otrobanda
vorige maand. Daarnaast is er de
arbitragezaak in New York tegen
de International Investment
Group (IIG). De Amerikaanse
IIG-eigenaren hebben in de 
tijd van oud-Girobankdirecteur
Eric Garcia op grote schaal geld
onttrokken aan de Curaçaose
bank en het geld nooit terug-
gestort. Begin september werd
IIG Trade Opportunities Fund,
dat deel uitmaakt van de IIG
Group en meerderheidsaandeel-
houder is in Giro Holdings, fail-
liet verklaard. ,,We gaan door
met het proces, daar wijken we
niet vanaf”, verzekert financieel-
economisch directeur CBCS Jar-
dim. 
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CBCS: Girobank snel weer open

Eerstejaarsstudenten van de Lera-
renopleiding funderend onderwijs
(Lofo) aan de University of Cura-
çao (UoC) hebben onlangs een
tentoonstelling georganiseerd met
als titel ‘Portret van de School
2019’. De tentoonstelling is het
resultaat van de kennismaking
van de studenten met het funde-
rend onderwijs (fo) en met het
beroep van leerkracht in het fo.
Verschillende groepen studenten
presenteerden materiaal en infor-
matie van de school die zij be-
zochten.               FOTO JEU OLIMPIO

Expo ‘Portret van de school’ 
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Dat meldt de regering in een
persbericht waarin gereageerd
wordt op de vergadering van de
bonden met de ambtenaren vo-
rige week vrijdag. 

,,De Nullijnwet staat al sinds

24 november op de CGOA-agen-
da. Het zijn de bonden geweest
die de behandeling hierover
hebben uitgesteld. De VVU-wet-
geving is nog niet bij CGOA in-
gebracht omdat deze wet nog

niet klaar is”, zo wordt verder
uitgelegd. 

En: ,,De regering is zich ervan
bewust dat het zich aanpassen
aan de gevolgen van een slecht
draaiende economie ook voor ambtenaren pijnlijk is. De slech-

te economische situatie maakt
dat de regering substantieel
minder inkomsten heeft. Dit
vormt een enorme uitdaging 
om de kosten te verlagen tot 
het niveau van wat er aan belas-
tinggelden binnenkomt, terwijl
getracht wordt de bevolking de-
zelfde dienstverlening te garan-
deren. De regering is volledig
transparant geweest naar de be-
volking en naar de ambtenaren
toe. Er zijn minstens vijftig in-
formatiesessies georganiseerd
waar ambtenaren vrijwillig naar
toe konden gaan. Deze sessies
zijn zoveel mogelijk op de 
werkplek gehouden. Er is daar
uitleg gegeven over de over-
heidsfinanciën en over de stap-
pen die de regering wil nemen
om de motivatie en de produc-
tiviteit in het overheidsapparaat
te verhogen. Bovendien heeft el-
ke minister zijn of haar ambte-
naren uitleg gegeven over de
aanwijzing en het Groeiak-
koord.” 

Ook de Staten zijn geïnfor-
meerd, zo meldt de regering.
,,Toen het rapport van de Com-
missie Doorlichting Begroting
klaar was, is dit direct naar de
Staten gestuurd en tijdens een
openbare vergadering zijn de
conclusies en aanbevelingen uit-
gelegd en besproken, waarbij
ook de nullijn en VVU aan de or-
de zijn gekomen. Deze twee on-
derwerpen zijn bovendien ook
weer behandeld tijdens de be-
sprekingen over het Groeiak-
koord. De Staten hebben het de-
bat over het Groeiakkoord afge-

sloten met een motie waarbij de
regering gesteund werd ten aan-
zien van de implementatie van
dit akkoord. In de Nota van Fi-
nanciën (pagina 47) en in de Al-
gemene Beschouwing (pagina
19) van de begroting 2020 die
door de Staten is aangenomen
wordt ook stilgestaan bij de nul-
lijn en VVU.” 

Op 20 augustus heeft de mi-
nister van Bestuur, Planning en
Dienstverlening (BPD), Armin
Konket, de Abvo en onderwijs-
bond Sitek ontvangen. De rege-
ring: ,,Daar is aan de vertegen-
woordigers ook alle informatie
over de VVU gegeven. In sep-
tember heeft zich dit herhaald
voor de politiebonden NAPB en
SAP en de bond voor douane-
personeel STrAF. Alle vakbon-
den hebben aangegeven te
wachten tot de wetgeving klaar
is om dit te bespreken in het
CGOA. De VVU-wetgeving is
nog niet klaar. Ten aanzien van
de nullijn hebben zowel de 
minister-president als de BPD-
minister in een niet-formele bij-
eenkomst op 29 oktober een
presentatie gegeven over de
Groeistrategie, het Groeiak-
koord en de aanwijzing. De bij-
eenkomst stond onder leiding
van CGOA-voorzitter Valdemar
Marcha. Ook hier is door de bon-
den aangegeven dat gewacht
wordt op de wetgeving. Op 15
november is de conceptwet 
aan het CGOA aangeboden met
het verzoek deze te behandelen
op 24 november. Deze vergade-
ring is door de bonden uitge-
steld.” 
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Regering dient 
bonden van repliek
‘Er is wel info gegeven aan ambtenaren’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In tegenstelling tot wat de vakbond Abvo vrijdag bekend heeft gemaakt,
heeft de regering wel degelijk de vakbonden informatie gegeven over de ‘Vervroegde
Vrijwillige Uitstroom (VVU)’ en de nullijn, te weten op 30 augustus, 2 september en
29 oktober. 

Aanhoudingen in zaak
supermarkt in Mahaai
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er zijn twee ver-
dachten aangehouden in ver-
band met een overval die plaats-
vond op het deposito van een su-
permarkt in Mahaai. 

Het gaat om de 20-jarige 
man C.H.J.C. en de 55-jarige
vrouw X.J.O.M. Zij zijn gisteren
rond 5.00 uur aangehouden 

in een huis in Buena Vista. Daar
is ook een huiszoeking gehou-
den en zijn spullen in beslag ge-
nomen die belangrijk zijn voor
het onderzoek. 

Na ondervraging is de vrouw
in vrijheid gesteld. De man is
voorgeleid en wordt nog vast-
gehouden voor nader onder-
zoek. 

Abvo-voorzitter Adrie Williams informeerde vrijdag de ambtenaren
over de VVU en nullijn. Volgens de regering onnodig omdat alle
ambtenaren hierover al geïnformeerd waren, evenals de vakbon-
den. FOTO JEU OLIMPIO
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Leden van de Christafari-band tijdens de onlangs gehouden persconferentie. FOTO JEU OLIMPIO 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De reggaeband
Christafari zal vijf dagen op het
eiland zijn en op verschillende
plekken gratis concerten geven.
Dat is tijdens een persconferen-
tie deze week uit de doeken ge-
daan. ,,Deze groep brengt via
muziek en dans de liefdesbood-
schap en in de muziek wordt de
ervaring met drugs, alcohol en
gangleven gedeeld en hoe zij
hier uit hebben weten te ko-

men”, zo wordt toegelicht. De
band, met leden uit verschillen-
de landen, heeft zichzelf tot doel
gesteld in gevaarlijke gebieden
in de wereld hun boodschap
over te brengen. Zij bekostigen

hun eigen reizen en treden gra-
tis op. De groep is vijf dagen op
Curaçao waarbij ook workshops
gegeven worden over muziek en
beleid. 

De band zal de gevangenis be-
zoeken, maar ook scholen voor
voortgezet onderwijs, en tot slot
een groot concert geven in de
kerk House of Worship aan 
de Erosweg 52, waar ook lokale
artiesten van de partij zullen
zijn. 

Korpschef 
Sambo wint 
rechtszaak 
Gerecht: Amigoe heeft grens
maatschappelijk betamelijke overschreden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Middagkrant Amigoe heeft onrechtmatig
gehandeld jegens korpschef Mauricio Sambo en moet
een rectificatie plaatsen op de voorpagina van alle edities
en ook op de website. Bovendien wordt de krant veroor-
deeld in de proceskosten. 

Het gaat om
de plaatsing van
een commentaar
op 31 oktober
2019 waarin
Sambo beschul-
digd wordt van
het plegen van
relationeel ge-
weld. Op 4 no-
vember ver-
schijnt er weer
een commentaar waarin de mi-
nister van Justitie ervan wordt
beschuldigd de zaak te ‘coveren’
voor de korpschef. Op 7 novem-
ber verschijnt er een bericht in
de Amigoe, ondertekend door
de directeur. In het vonnis wordt
dit bericht ‘voor zover van be-
lang’ geciteerd: ,,Oogkleppen
op? […] Er zijn minstens twee in-
cidenten bekend tegen Sambo
van relationeel geweld en bedrei-
ging. Wat doet de minister?
Juist, lekker niets.” 

Sambo brengt tijdens de
rechtszaak te berde dat zijn goe-
de naam, integriteit en professi-
onaliteit door de publicaties zijn
aangetast, terwijl daarvoor geen
feitelijke basis aanwezig is. ,,Bo-
vendien heeft Amigoe volgens
Sambo onzorgvuldig jegens
hem gehandeld door geen hoor
en wederhoor toe te passen.
Amigoe heeft het betoog van
Sambo bestreden”, aldus het
vonnis. 

De rechter hierover: ,,In de
eerste plaats is de inhoud en de
formulering van de berichten
van belang. Ter zitting is geble-
ken dat de stellingen over Sam-
bo zijn gebaseerd op één bron
binnen de politie, met wie Ami-
goe naar eigen zeggen meerdere
keren heeft gesproken. Dat Ami-
goe van slechts één bron is uitge-
gaan kan echter niet uit de arti-
kelen worden afgeleid. Ook kan
uit de artikelen niet worden af-
geleid dat de betrokkenheid van
Sambo niet is vastgesteld. De ar-
tikelen presenteren die misdra-
gingen van Sambo daarentegen
als vaststaande feiten, bijvoor-
beeld waar wordt vermeld dat de
betrokken vrouw het slachtoffer
is geworden van relationeel ge-

weld van zijn
kant.” 

Ten tweede
constateert het
gerecht dat de
berichten sugge-
reren dat er aan-
gifte is gedaan te-
gen Sambo. Ook
wordt vermeld
dat de redactie
heeft gesproken

met het (vermeende) slachtoffer.
,,Beide beweringen zijn onjuist,
zo is inmiddels gebleken”, zo
staat verder in het vonnis. 

Als derde punt geeft de rech-
ter aan dat de Amigoe zich profi-
leert als een serieus nieuwsme-
dium. ,,De lezer zal daarin opge-
nomen nieuwsfeiten dan ook in
beginsel voor betrouwbaar hou-
den.” In de vierde plaats is het
volgens het gerecht van belang
dat de krant geen hoor en weder-
hoor heeft toegepast. ,,Zij is uit-
sluitend afgegaan op haar ene
bron en heeft Sambo niet voor-
afgaande aan de publicatie met
haar bevindingen geconfron-
teerd.” De rechter stelt dat dit
niet altijd hoeft, maar dat dit in
dit specifieke geval wel verwacht
had mogen worden. 

Ook vindt het gerecht dat de
krant zich niet kan verschuilen
achter het feit dat het om com-
mentaren ging. ,,Het gaat hier
niet om een opinie. Waar het
hier om gaat zijn feitelijke stel-
lingen, inhoudende dat Sambo
zich in de relationele sfeer ern-
stig heeft misdragen.” En zo
vindt de rechter: ,,Het publieke
karakter van de functie van Sam-
bo ontslaat Amigoe niet van de
verplichting om jegens hem
zorgvuldig te handelen. Al deze
omstandigheden in onderling
verband wijzen erop dat Amigoe
met onderhavige berichten de
grens van het maatschappelijk
betamelijke heeft overschre-
den.” Dit is de tweede zaak die
Amigoe binnen een maand  tijd
verloren heeft en de tweede keer
dat Amigoe moet rectificeren.
De vorige zaak was aangespan-
nen en gewonnen door Harald
Linkels op Bonaire.

Christafari-
band brengt
boodschap

Mauricio Sambo



De vrouw was sinds oktober
2011 directrice en secretaris van
het Bureau voor het welzijn van
het kind (de Voogdijraad). In
mei 2016 krijgt zij van de minis-
ter van Justitie te horen dat haar
de toegang tot de terreinen en
gebouwen van de Voogdijraad is
ontzegd. Zij zou namelijk ‘zon-
der toestemming van de minis-
ter aan de verandermanager de
toegang tot het gebouw en ter-
rein van de Voogdijraad hebben
ontzegd’ en er moest onderzoek
worden gedaan om duidelijk-
heid te krijgen in hoeverre zij
zich schuldig had gemaakt aan
plichtsverzuim. Aan dit onder-
zoek moest volgens de minister
de nodige ruimte worden gege-
ven. 

Drie maanden later krijgt de
vrouw te horen dat het onder-
zoek nog niet is afgerond en dat
de minister haar daarom ‘in het
belang van de dienst’ uit haar
ambt wil schorsen. In oktober
2016 is de schorsing een feit,
waarop de vrouw bezwaar aante-
kent. 

Drie jaar later, op 23 augustus
2019, wordt zij officieel bij
landsbesluit met ingang van 1
oktober uit haar functie van di-
rectrice en secretaris van de
Voogdijraad ontheven. Ze krijgt
vervolgens de functie van jurist
bij het ministerie van Justitie.
Op 26 augustus komt de zaak
voor de rechter.

Volgens de regering was de
schorsing ‘noodzakelijk’. Uit
managementrapportages zou
blijken ‘dat het plichtsverzuim
waarschijnlijk omvangrijker 
was dan tot dan toe werd ver-
moed’. ,,Er bleek sprake te zijn
van een angstcultuur onder de
werknemers en de directie zou
zich onder andere schuldig heb-
ben gemaakt aan intimidatie en
pestgedrag. Gelet op deze nieu-
we informatie was het noodza-
kelijk het onderzoek naar het
plichtsverzuim van klaagster in
uitgebreidere vorm voort te zet-
ten.” 

De ex-directrice ontkent zich
schuldig te hebben gemaakt aan
enig plichtsverzuim en zegt
daarnaast dat er sprake was van
een partijdig onderzoek omdat
de schorsing is gebaseerd op

rapportages van de veranderma-
nager met wie zij juist in conflict
was. Ook zou de schorsing - ge-
let op de tijd die intussen is ver-
streken - niet meer gerechtvaar-
digd zijn.

De rechter stelt in zijn vonnis
dat de regering al in mei 2016
op de hoogte was van de onder-
zoeksbevindingen van de veran-
dermanager over de beschuldi-
gingen van pestgedrag, intimi-
datie en de angstcultuur binnen
de Voogdijraad. 

Uit het nadere onderzoek
blijkt volgens de rechter onvol-
doende dat er nieuwe informatie
was verkregen of dat het plichts-
verzuim omvangrijker was. Het
gerecht oordeelt dan ook dat 
‘de enkele motivering dat het 
onderzoek nog niet is afgerond
en in uitgebreidere vorm moet
worden voortgezet’ onvoldoende
is voor de schorsing. De rege-
ring had nader moeten uitleg-
gen welke informatie nog 
nodig en welke actie nog onder-
nomen moest worden om die 
informatie boven tafel te krij-
gen. 

De motivatie van de regering
was dus onvoldoende en daarom
vernietigt de rechter het besluit
van de schorsing. 

Antilliaans Dagblad Donderdag 12 december 2019 7

Curaçao
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PARADIJSELIJKE KLEIN CURAÇAO 
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Schorsing bij
Voogdijraad
van tafel
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De schorsing van de directrice van de Voog-
dijraad in 2016 is door het Gerecht in Ambtenarenzaken
vernietigd. De regering van Curaçao moet de ex-directri-
ce een vergoeding betalen van 1.400 gulden voor de door
haar gemaakte proceskosten. 

Politie op zoek naar  
informatie over man 

Gabriel Manuel Medina Cañizalez

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Schrijfster Inge-
borg Boswinkel zal vanavond
aanwezig zijn in het Chit Chat
Café in Mensing’s Caminada
om haar nieuwe boek ‘De
lessen van mijn vrouwenhart’
te signeren.

Boswinkel kreeg op haar
eenenvijftigste een hartinfarct
terwijl ze met haar gezin 
op vakantie was op Aruba.
Overdonderd door deze ingrij-
pende gebeurtenis en in één
klap bewust van haar eigen
sterfelijkheid, ging ze op 
zoek naar de antwoorden op
alle vragen die haar bezighiel-
den. 

Wereldwijd zijn hart- en
vaatziekten bij vrouwen doods-
oorzaak nummer 1. Bij veel
vrouwen worden de signalen
dat er iets mis is met het hart
(te) laat herkend, zo maakt
Van Boswinkel duidelijk. Bij
een acuut hartinfarct hebben
de vrouwen het te laat door
waardoor de juiste hulp te laat
op gang komt. Dit komt vooral
omdat de medische kennis
over het hart grotendeels geba-
seerd is op studies die zijn
gedaan met mannen. Veel
vrouwen hebben zelf ook te
weinig kennis van hart- en
vaatziekten, de symptomen
ervan bij vrouwen en de ty-
pisch vrouwelijke risicofacto-
ren.

Alle antwoorden op de vra-
gen die dit onderwerp bij haar
opriep verwerkte ze in haar
nieuwe boek. ,,De aanpak die
ik heb gekozen is samen te
vatten als ‘fit-food-focus-fun’
(oftewel F4). Ik kwam het
begrip ‘fit-food-focus’ voor het
eerst tegen in een interview
met cardioloog Janneke Witte-
koek, waarin ze de belangrijk-
ste adviezen voor vrouwen op

het gebied van leefstijl samen-
vatte. Fun is onderdeel van alle
drie en zorgt ervoor dat het
ook nog leuk blijft. Ik heb
gemerkt dat mijn leven écht
leuker en beter is geworden
door de aanpassingen die ik
heb gedaan in mijn lifestyle.”

De signeersessie vindt van-
avond plaats van 19.00 tot
20.30. Registreren kan via
info@mensings.com.

Signeersessie boek Ingeborg Boswinkel

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politie is op
zoek naar informatie over Ga-
briel Manuel Medina Cañiza-
lez in verband met een lopend
onderzoek. 

Personen die informatie

hebben over de verblijfplaats
van de man of informatie over 
de man zelf worden verzocht
contact op te nemen met de 
politie. Dit kan via telefoon-
nummer 917 of de anonieme
tiplijn 108.

Ingeborg Boswinkel
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VANDAAG
Half bewolkt, af en toe zwaar
bewolkt met enkele plaatse-
lijke buien. De wind waait uit
oostelijke richting en matig,
windkracht 3 tot 4; overdag,
af en toe vrij krachtig tot
krachtig in uitschieters. De
zee is vrij rustig tot plaatse-
lijk vrij ruw met golfhoogtes
tussen 1,5 tot 2,5 meter.

Half bewolkt met kans op af
en toe een plaatselijke bui.
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windkracht 3 - 4 bft
golfhoogte 1.5 - 2.5 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur

BOVENWINDSE EILANDEN
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HET WEER OP 
DE ANTILLENDuo X-treme 2019: 

afvalspoor van 70km
Zondag 17 november werd
vanaf Playa Hunku in Plantage
Portomarie de jaarlijkse Duo X-
treme-mountainbikerace ge-
houden. Het parcours gaat over
de mooiste en meest bijzondere
delen van het eiland. Je rijdt op
paden waar je anders niet zo
maar komt en je geniet van het
landschap en natuur. De Duo
X-treme is populair en dit jaar
hebben 220 mountainbikers de
tocht gereden.
Helaas heeft dit event ook een
keerzijde. Ikzelf ben racefietser
en geen handige goed geoefen-
de mountainbiker, daarom reed
ik tijdens deze tocht redelijk
achterin en zag ik dat mijn
voorgangers in deze natuur een
spoor van afval van 70 km lang
achterlieten. De zakjes met
energiegel en -repen en flessen
van energiedrankjes werden
overal onachtzaam neergegooid.
Ook na de bevoorradingsposten
vond je nog kilometers ver de
plasticflessen langs de kant
liggen. Het lijkt erop alsof het
maatschappelijk bewustzijn bij
deze sporters compleet ont-
breekt. Al zeven jaar lang is er
een Curacao Cleanup, hebben
we actieve Green Kids, is bij
elke illegale vuilstort een maat-
schappelijke verontwaardiging
op social media, is toerisme ons
voornaamste exportproduct
geworden en deze sporters
ontgaat dit allemaal en hebben
maling aan deze zorg. Zij gooi-
en schaamteloos en ondankbaar
hun afval langs deze paden.
Niemand van hun gaat dit op-
ruimen en om erger te voorko-
men wordt dit gedaan door de
vrijwilligers van de organisatie.
De volgende dagen wordt tij-
dens de tochten weer het afval
langs de paden gegooid en dan
zijn er geen vrijwilligers.
Dit is negatief voor de reputatie
van de wielersport, slecht voor
de Curaçao Wielerbond (CWB),
slecht voor de wielerclubs en
beschamend voor de sponsors
van deze sport. De Wielerbond
neemt hierin geen enkele stel-
ling en regelt slechts de wed-
strijdreglementen. Zij zouden
hierin hun verantwoordelijk
moeten nemen en dit moeten
reguleren met sancties.
Ook sponsors hebben een be-
langrijke invloed en kunnen
druk uitoefenen door hierover
eisen te stellen in hun sponsor-
overeenkomsten of anders
korten op het sponsorgeld. In
de wielersport zitten gerenom-
meerde sponsors die trots zijn
op hun maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid door onder
andere de cleanup te steunen,
dan werkt dit voor hun reputatie
averechts. Milieu- en natuuror-
ganisaties en de World Clean-
up Curaçao zouden hierop
moeten toezien en een name en
blame-methode moeten toepas-
sen dan is dit wegwerpgedrag
snel afgelopen. 

Moutainbikers zijn voor een
tocht altijd rijkelijk bevoorraad
met allerlei middelen en net zo
makkelijk kunnen zij na ge-
bruik de lege verpakkingen bij
zich houden en na de finish in
een kliko doen. Het langs de
kant gooien van waterzakjes of -
flesjes bij een bevoorradings-
post is absurd gedrag. Ook al
wordt er opgeruimd, dit weg-
werpgedrag moet uitgebannen
worden. Zet daar een rij kliko’s
neer en sanctioneer als flesjes
na bijvoorbeeld 100 meter nog
weggegooid worden. Een sport
die zijn verantwoordelijkheid,
neemt krijgt dit samen met de
stakeholders voor elkaar. Uit-
zonderingen of excuses bij deze
bevuiling bestaan niet.
Overigens geldt dit niet alleen
voor de wielersport, maar voor
alle takken van sport die buiten
beoefend worden. Bij de laatste
Cleanup heb ik met een groep
mensen het gebied rondom een
voetbalvereniging opgeruimd
en niemand van de vereniging
was daarbij aanwezig. Complete
waanzin. 
Ik vertrouw erop dat CWB zijn
verantwoordelijkheid neemt en
dat dit allemaal gauw goed
komt. Nu nog hopen dat mijn
fietsvrienden mijn kritische
oproep waarderen en ik niet
voortaan gedwongen ben kop te
nemen in het peloton zodat ik
niet weet wat achter mij ge-
beurt.

Patrick Thissen, Curaçao

Duo X-treme 2020:
Minder afval
De organisatie van de Curaçao
Duo X-treme kijkt met een

tevreden gevoel terug op deze
mooiste en zwaarste mountain-
bikewedstrijd van Curacao.
Maar liefst 220 wedstrijdren-
ners en 80 vrijwilligers waren
op 17 november in touw om
deze wedstrijd in goede banen
te leiden. Volgens Ewold de
Maar, voorzitter van de Stich-
ting Curacao Cycling Events,
zijn er nauwelijks ongelukken
gebeurd en waren de toeschou-
wers getuige van spannende
wedstrijden: zowel op de korte
afstand van 50 kilometer als op
de lange versie van 70 kilometer
werd op het scherpst van de
snede gestreden. 
Toch ziet de organisatie ook
verbeterpunten: ook dit jaar
haalden vrijwilligers na de wed-
strijd nog 46 flesjes, 32 doppen
en 12 verpakkingen van gelletjes
van het parcours. Dat is welis-
waar veel minder dan in vorige
jaren maar de organisatie streeft
ernaar dat er onderweg door de
deelnemers helemaal geen afval
meer wordt weggegooid. In
overleg met hoofdsponsor Ca-
ribbean Fasteners staat daarom
de komende editie, op 22 no-
vember 2020, geheel in het
teken van het terugdringen van
het afvalprobleem. De organisa-
tie is al in gesprek met een
firma die trofeeën maakt van
afvalplastic en er zullen speciale
zones komen waarop renners
afval kunnen dumpen, al of niet
met kliko’s. Mogelijk komt er
een speciale ‘afval toertocht’
waarbij de deelnemer die de
meeste afval mee sleept over de
finishstreep als beloning een
Kärcher hogedrukreiniger mee
naar huis mag nemen. Zo wil
de organisatie nadrukkelijk het

belang van schone trails onder
de aandacht brengen. Geen
enkele fietser wil over met afval
bezaaide trails fietsen en het
zijn juist ook vaak mensen uit
die groep die zich druk maken
over het vele afval in de Curaça-
ose natuur. De Stichting Cura-
cao Cycling Events werkt al
nauw samen met Uniek Cura-
cao voor het beheer van de trails
maar ook ten aanzien van het
afvalprobleem zijn gezamenlij-
ke acties te verwachten.

Ewold de Maar, 
Namens organisatie Curaçao 

Duo X-treme

Komt u maar…
Zijn we nog aan het kibbelen
over enkele uitgezette illegalen,
lees ik onlangs in de krant dat
justitie voorlopig niemand meer
zal terugsturen aangezien er
geen plek is om deze op te slui-
ten. Iedere illegaal die vanaf nu
wordt opgepakt zal
geregistreerd worden en dan
weer vrijgelaten worden. Dat ze
zoiets publiekelijk kenbaar
maken is toch vragen om meer
problemen? Ben ik nou zo naïef
of heb ik ergens wat gemist?

Albert Comenencia, 
Curaçao

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

,,Moutainbikers zijn voor een tocht altijd rijkelijk bevoorraad met allerlei middelen en net zo makkelijk
kunnen zij na gebruik de lege verpakkingen bij zich houden en na de finish in een kliko doen. Het langs
de kant gooien van waterzakjes of -flesjes bij een bevoorradingspost is absurd gedrag.”- Patrick Thissen.
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CBS langs
bedrijven 
met enquête
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) gaat vanaf vandaag bedrijven langs om persoonlijk
een vragenlijst af te nemen in het kader van de tweejaar-
lijkse conjunctuurenquête. 

Tweede editie ‘Lora Man’

JDW Lex Attorneys at Law organiseerde
onlangs de tweede editie van het seminar
‘Lora Man na un forma Legal’ (legaal de
eindjes aan elkaar knopen) in The Mo-
vies. Er waren presentaties van JDW Lex
Attorneys at Law; de ministeries MEO,
SOAW en GMN; de douane; The Dia-
monds Accounting; SBG Accounting;
Quick Thinking; Kuki Monster en de
brandweer. Onerwerpen als vergunnin-
gen, brandpreventie, prijscalculatie, fisca-
le incentieven voor kleine ondernemers
en marketing passeerden de revue.

FOTO’S JDW LEX ATTORNEYS AT LAW

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Kooyman heeft het beste as-
sortiment op het gebied van bouwmateri-
alen. Dat blijkt uit een onderzoek van
Fundashon pa Konsumidó. Uit datzelfde
onderzoek blijkt dat Building Depot de
voordeligste prijzen hanteert. 

Fundashon pa Konsumidó heeft bij ze-
ven hardware-zaken die bouwmaterialen
verkopen 162 artikelen vergeleken. Deze
zaken zijn Kooyman, Marchena Hard-
ware, Gomez Enterprises, Ferreteria
Skèrpènè, Building Depot en Staal Antil-
len. Door de prijsvergelijking wil de con-

sumentenbond consumenten bijstaan in
de aanschaf van bouwmateriaal, met na-
me gedurende het einde van het jaar. 

Uit het onderzoek blijkt zoals gezegd
dat Kooyman het meest uitgebreide as-
sortiment heeft. Van de 162 artikelen had
Kooyman er 127 op voorraad. Building
Depot had echter de meeste artikelen te-
gen het voordeligste tarief. Om precies te
weten waar welke artikelen het goed-
koopst worden verkocht, is het mogelijk

de vergelijkingslijst te bekijken. Hierop is
bijvoorbeeld duidelijk te zien dat eterniet
en betonijzer goedkoper zijn bij Gomez
Enterprises en dat kokerprofiel het voor-
deligst is bij Building Depot. 

Tijdens het onderzoek heeft Fundas-
hon pa Konsumidó ook de prijslijst van
vorig jaar met die van dit jaar vergeleken.
Hieruit is bijvoorbeeld gebleken dat ver-
schillende materialen duurder zijn ge-
worden bij Gomez Enterprises. Het gaat

hier volgens de consumentenbond om
materialen als betonmat, betonijzer,
groove-pine, eterniet en multiplex. Dit be-
tekent echter niet, zo benadrukt Fundas-
hon pa Konsumidó, dat Gomez Enterpri-
ses de duurste hardware-zaak is voor wat
betreft bouwmateriaal. Ook bij Kooyman
zijn bijvoorbeeld prijsverhogingen gecon-
stateerd voor wat betreft pvc-buizen en
zinkplaten. 

De volledige vergelijkingslijst kan op-
gevraagd worden via e-mailadres
info@fundashonpakonsumido.org of via
het telefoonnummer 4626666.

Kooyman meeste bouwmateriaal

Het onderzoek is op 1 novem-
ber begonnen en het is de twee-
de conjunctuurenquête van dit
jaar. Bedrijven hebben tot en
met 17 januari de tijd om een
vragenlijst online in te vullen,
maar nu gaan dus ook enquê-
teurs de straat op om de enquête
af te nemen bij de bedrijven.
CBS: ,,Doel is om op regelmati-
ge basis informatie te verkrijgen
en te geven over de economische
en bedrijfsmatige ontwikkelin-
gen op het eiland. De vragen
gaan over het koop- en verkoop-
volume, exploitatiekosten, inves-
teringen en de personeelssitua-
tie in 2019. Daarnaast worden er
ook opinievragen gesteld aan be-
drijfseigenaren over de mate van
vertrouwen in de toekomst en
het investeringsklimaat.” Het
onderzoek beperkt zich tot be-
drijven die tien of meer mede-
werkers hebben. Onder de klei-
ne bedrijven met minder werk-
nemers wordt steekproefsgewijs

een vragenlijst afgenomen. In
totaal doen 800 bedrijven aan
het onderzoek mee. ,,De infor-
matie uit de conjunctuurenquê-
te kan gebruikt worden bij het
beleid van de overheid, maar ook
door private ondernemingen die
beter gefundeerd bepaalde be-
sluiten willen nemen. Het on-
derzoek is vertrouwelijk en
wordt uitgevoerd volgens de sta-
tistiekwetgeving”, aldus het on-
derzoeksbureau. CBS vraagt de
medewerking van bedrijven om
met het onderzoek een zo ge-
trouw mogelijk beeld te kunnen
geven van de economische situa-
tie op Curaçao in 2019. 

Van onze redactie
New York - De aandelenbeurzen
in New York zijn gisteren met
plussen gesloten. De aandacht
op Wall Street ging vooral uit
naar het rentebesluit van de Fe-
deral Reserve. De koepel van centrale banken in de VS hield

als verwacht de rente onveran-
derd. 

Ook voor volgend jaar worden
door de beleidsmakers in door-
snee geen rentestappen
verwacht. Oplopende
voorraden zorgden ver-
der voor lagere olieprij-
zen. De Dow-Jonesin-
dex eindigde de sessie
0,1 procent hoger op 27.911,30
punten. De S&P 500 steeg 0,3
procent tot 3.141,63 punten en
de Nasdaq werd 0,4 procent ho-
ger gezet op 8.654,05 punten. 

De Fed-beslissing om de ren-
teniveaus ongemoeid te laten
was voor het eerst sinds mei
unaniem. De stand van de eco-
nomie rechtvaardigt volgens de
Fed de huidige tarieven. Verder
liet de bankenkoepel in een toe-
lichting op de vooruitzichten de

term ‘onzekerheden’ weg. Voor
2021 worden over het algemeen
hogere rentetarieven verwacht.
Boeing maakte een eerder ver-
lies goed en won 0,6 procent.

Luchtvaarttoezichthou-
der FAA hield al eind
vorig jaar, nog voor een
toestel van Ethiopian
Airlines neerstortte, re-
kening met meer ram-

pen met toestellen van het type
737 MAX. Ook liet de waakhond
weten dat de 737 MAX zeker dit
jaar geen groen licht krijgt om
weer te mogen vliegen. Boven-
dien dreigen extra boetes voor de
vliegtuigbouwer. 

Home Depot werd 1,8 procent
lager gezet. De doe-het-zelfketen
verlaagde zijn omzetverwach-
ting voor volgend boekjaar, on-
der druk van de minder sterke
huizenmarkt in de Verenigde

Staten. Het bedrijf rekent nu
voor 2020 op een omzetgroei
van 3,5 tot 4 procent. De ver-
wachtingen voor dit jaar werden
gehandhaafd. 

Chevron (min 1,4 procent)
gaat tot 11 miljard dollar afschrij-
ven op gasactiviteiten vanwege
de lagere gasprijzen. De afboe-
king komt voor een aanzien-
lijk deel voor rekening van gas-
bezittingen van Chevron in de
regio Appalachia, in het oosten
van de VS. Amazon sloot 0,6 ho-
ger. 

Wall Street hoger 
na Fed-besluit
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Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 
Reischeques  en 
Overboekingen

Verkoop aan 
Publiek

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

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 163,46 164,32 166,77

GBP-Engelse Pound Sterling 2,27 2,32 2,41

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 180,62 181,34 183,96

CAD-Canadese Dollar 1,32 1,34 1,38

EUR-EURO per EUR 100 195,59 197,38 201,35

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

2=101.00*

Aankoop van

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

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

W I S S E L K O E R S E N
Officiële koersen geldig op: 11 december 2019

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

11 december

per vat

10 december

$58,84

$59,30
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TE HUUR
WONING 

te Brakkeput Meimei
 3 Slaapkamers, 2 badkamers

 Ruime tuin met 
fraaie omheining

 Prijs: Naf 1,700 (incl. internet)
    

TEL: 513 0712 / 567 3714

GEZOCHT
Nieuwe 

koorleden 
(SATB) 

Vind je zingen leuk of 
kun je een instrument 

bespelen dan is ons koor
mogelijk iets voor jou. 

Info 565 7224

TE KOOP
Nissan X-TRAIL 2017

Full equipped, < 39.000km,
Backup camara en sensors,

Lokaal gekocht en geserviced 
bij dealer.

Vraagprijs: ANG 41.900

Tel: 564-9933

TE HUUR
Mooi appartement 
in Jan Sofat met 

2 slaapkamers, eigen 
entree, nieuwe keuken,

 tuin, wifi , alarm. 
Ang 1550,- per maand. 
Tel: 6718991 / 6708998

TE KOOP

AUDI Q5 
(DIRECTIEWAGEN)

bouwjr 2012 

+/- 47.000 km gereden

Info. Tel. 694-4063

GEZOCHT
Voor de donderdagavond, 

een inspirerende 

koordirigent 

voor een klein meerstemmig, 
serieus en gezellig koor. 

Info 565 7224

AANGEBODEN
WARM? Een verfrissende 
tilapia voetmassage in de 

vijvers bij Mimi’s Eco Farm.
Ook organische eitjes, aqua-
riumvisjes, pauwenoorbellen 

en meer. Banda ariba.

app 6660101  t: 7671402
fb: Mimi’s Ecofarm Curacao

TE KOOP
LEERBOEKEN

voor het eerste jaar 
BOUWKUNDE 
aan de UOC

Info tel: +5999-5130399

TE HUUR
ROLSTEIGERS

2-4 meter hoog inclusief kooi

Per week:
A 125.00 NAF
B 150.00 NAF

Inclusief brengen en ophalen 
(Bandariba) 

Mobiel: 5125293 
Email: davidbouhuijs@yahoo.com

TE HUUR
CENTRALE VILLA 

MET PRACHTIGE TUIN
 4 slaapkamers, 2 bad-

kamers, walk-in, souterrain. 
ANG 3500 p/mnd 

te Labareda. 
Tel: 670-8998

TE KOOP
“Rembrandt Zelf”
Prachtig gebonden boek, 

linnen harde kaft, zelfportretten 
beschreven en in kleur afgebeeld. 

Kopieën naar verloren gegane 
stukken. Nieuw. 

Naf. 75.00
Info.: tel. 7375008

TE KOOP
WONING 

met 2 slaapkamers 
te Koraal Partier, 
eigendomsterrein 

ANG 210.000  

Tel: 670-8998

AANGEBODEN
Praktijk Diploma Boekhouder
Ervaring: Personeels- en salaris-
administratie; orderadministratie; 

Cashfl owadministratie
Debiteuren-Crediteuren-

administratie;  rapportage V&W 
en balansrekening

Contact 522-9119

TE HUUR
Appartement

750.= (1 kamer) 
gemeubileerd en tot 1.500,= 

(2 à 3 kamers/airconditioning), 
centraal gelegen, Goede Hoop, 

Corriweg, Julianadorp,  

Voor informatie:  
671.2462/665.8962

AANGEBODEN
Simpel en smakelijk afvallen?

HappyBodyCaribbean.com

Maak een gratis afspraak! 

Fokkerweg 38d Salinja
Tel.: 521-4433

TE HUUR
te Muizenberg  

APPARTEMENT 
2 slaapkamers, 1 badkamer 

voor 850,00 p/m. 
Volledig gemeubileerd en incl 
water, Flow tv en wifi . Een 

maand borg. Direct beschikbaar.
info en/of bezichtigen 

Tel 5119099

TE HUUR
Ruim semi-gemeubileerd 
APPARTEMENT 

met 2 slaapkamers
te Herst/Sta Rosa
Prijs ANG 1.300,-- 

exclusief kosten
Beschikbaar per 1 oktober 2019

TEL: 564-9933.

TE KOOP
verschillende antieke 
kasten, vitrinekasten, 

stoelen, secretaire, tafels, 
wastafel, waskom met kan 

en diverse antiekiteiten.

Tel.  736-3821
Tel.  736-3348

TE KOOP
ANTIEKE KLEERKAST

Naf.750,-

ANTIEKE HOUTENKAST
Naf.350,-

GROTE 
MAHONIEHOUTEN KAST

Naf.2000,-

Tel: 737-2193 antw.appt. 540-4863

GEZOCHT
Wij zijn tbv een goededoelenproject voor 

zaterdag  30 november nog op zoek naar 
2 koks. De bedoeling is te koken voor 

mensen die nauwelijks iets hebben en nooit 
uit kunnen gaan. Er komen 50 mensen.

We zijn allemaal vrijwilligers dus een 
vergoeding zit er niet in.

De plaats van handeling is de 
Maris Stella VSBO in Montana.

U kunt mij bellen, Yvonne, 6981998

TE KOOP
PIANO

merk Ayello Naf.1500,- 

STOELEN
Set van 5 rieten (bamboe) stoelen 
met hoge rug + kussens Naf.1500,- 

Tel: 737-2193 antw.appt. 540-4863

TE HUUR
APPARTEMENT

per direct beschikbaar, 
Naf. 950-, borg 1 maand. 

Mooi appt. in rustige wijk Janthiel.
Gr. Slpk., bdk., frisse wnk., 

open keuken, voorporch met tuin, 
zwembad, zeer centraal, 

openbaar vervoer, mooie stranden 
Caracasbaai en Janthiel
Info: bel/app 694 4063

TE HUUR
Schitterende 

WONING 
met hekwerk in Jongbloed 

met een prachtige tuin
- 3 slaapkamers

- 1 badkamer
- Mooie grote porch

ANG. 1695,- excl. Borg: 2 mnd
Tel: +31 - 651068674 
info@vethrealty.nl

ALLE abonnees van het Antilliaans Dagblad kunnen geheel GRATIS hun Adeetje Plaatsen!
Stuur uw Adeetje naar e-mailadres: advertentie@antilliaansdagblad.com onder vermelding van ADEETJE (max. 15-20 woorden)

S P E C I A A L  V O O R  A L  O N Z E  A D - A B O N N E E S

TE KOOP
Handgemaakte
SIERADEN &
ORNAMENTEN

Kraal voor kraal geregen

Stuur bericht voor een complete lijst

ateliertby.2009@gmail.com
Whatsapp: 5282252

TE HUUR
Pas gerenoveerd 

HUIS MET 2 SLPK 
te Marie Pampoen, 

ruime keuken en woonkamer 
Ramen en deuren zijn beveiligd 

met hekwerk.

Voor meer info bellen naar: 
511 7399

TE KOOP
TOYOTA 

YARIS 2017
Automatic, 

28.000 km gereden.
Kleur: zwart / i.z.g.s.

Vraagprijs ANG 23.500,-
Tel: 561-0089

TE KOOP
VW PASSAT 1.9 TDI
ZWART, MODEL 2006 

van 1e eigenaar, 
in prima staat met

afneembare trekhaak. 
Keuring tot dec. 2020.

NAF. 11.500,-
TEL. 511-1452

TE KOOP
WONING 
3 slaapkamers 
2 badkamers en

1 kamer met toilet,  
eigen ingang, 

eigendomsgrond 
in Abrahamsz

Bel: 520 9195

TE KOOP
MIXER 

fabr. KENWOOD Major
In zeer goede staat, 

aansluiting 220-230V 50Hz 650W
Inclusief 3 hulpstukken

PRIJS: NAF. 235,00
Info: 6976940

TE KOOP
NIEUWE 

PVC SLANG 
voor water container 1000L

binnen/buiten diameter 19/25mm
20 meter beschikbaar

PRIJS/METER = 5 NAFL. 
Mobiel :5125293 

E-mail: davidbouhuijs@yahoo.com 

Borstvoeding:
www. lech imama .com

Goed idee 
Gezond... voor twee!

Advertentie



Een persoon die over een ver-
gunning beschikt om anderen
tegen betaling te vervoeren,
moet dit zelf doen in het daar-
voor bestemde voertuig. ,,Dit
voertuig moet over een kente-
kenplaat beschikken dat ook in
de vergunning is opgenomen.
De kentekenplaat moet voor en
achter op het voertuig zichtbaar
zijn. Dit is conform de geldende
verkeerswetten en de motorrij-
tuigenbelasting. Als dit niet het
geval is, kan de chauffeur in
kwestie een boete krijgen en
loopt hij het gevaar zijn vergun-
ning kwijt te raken. Er kunnen
niet twee voertuigen met dezelf-
de kentekenplaat rondrijden”,
aldus Jesus-Leito. 

De persoon die over de ver-
gunning beschikt mag geen ge-

bruik maken van een hulpchauf-
feur als hij zelf in staat is men-
sen te vervoeren. In uitzonderlij-
ke gevallen, van bijvoorbeeld
ziekte, kan wel gebruik worden
gemaakt van een hulpbestuur-
der. ,,Maar het is niet de bedoe-

ling dat zo’n hulpbestuurder als
een werknemer wordt gebruikt.
Als de persoon die over de ver-
gunning beschikt in staat is het
voertuig te besturen, moet hij of
zij dit zelf doen”, zo benadrukt
de minister.

Dat zei Bruins in een debat in
de Tweede Kamer over zijn be-
groting voor 2020. D66-Kamer-
lid Antje Diertens vroeg aan-
dacht voor de problemen die Cu-
raçao heeft sinds 2010. Door de
opheffing van de Nederlandse
Antillen verviel de erkenning
van het Nederlands Antilliaans
Olympisch Comité, waardoor de
Curaçaose sport in ‘een soort
niemandsland’ is terechtgeko-
men, zei Diertens. Sporters kun-
nen internationaal alleen na-
mens Aruba of Nederland deel-
nemen. Minister Bruin zei ‘het
verhaal van mevrouw Diertens’
te herkennen, maar er weinig
mee te kunnen. ,,Ik geef het sig-
naal nog een keer door”, was al-
les wat de minister kon toezeg-
gen. Verder is het aan Curaçao,
het Nederlandse Olympisch Co-
mité en het Internationaal
Olympisch Comité om het pro-
bleem op te lossen.

Diertens vroeg ook nog aan de
minister of hij met Bonaire con-
tact wil opnemen om de sport-
ontwikkeling daar te ondersteu-

nen. Hierover zei Bruins dat hij
afgelopen zomer al is begonnen
met een inventarisatie van de
problemen op alle drie de BES-
eilanden. Daarna zal hij kijken
wat hij kan doen met inachtne-
ming van de ‘eigen rol en verant-
woordelijkheid van de openbare
lichamen’.
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Curaçao/Sport

COLLEGA’S GEZOCHT IN HET ONDERWIJS!
WORD DEEL VAN ONS TEAM!
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Er mogen onderling geen kentekenplaten worden ‘verdeeld’ en er
mag geen gebruik worden gemaakt van een hulpbestuurder als de
chauffeur in kwestie zelf in staat is anderen te vervoeren. 

Gevaar
vergunning
kwijtraken

Didi Gregorius
tekent contract
bij Phillies
Van onze redactie
Philadelphia - Honkballer Didi
Gregorius zet zijn carrière in de
Amerikaanse Major League
Baseball voort bij Philadelphia
Phillies. De Curaçaose korte
stop heeft volgens diverse media
een contract voor een jaar gete-
kend bij de ploeg van manager
Joe Girardi. Hij gaat naar ver-
luidt 14 miljoen dollar verdie-
nen, omgerekend 12,6 miljoen
euro. Gregorius (29) speelde de
afgelopen vijf jaar bij New York
Yankees. Die club besloot hem
geen nieuwe aanbieding te
doen, waardoor hij vrij was naar
een andere club uit te kijken. Bij
de Phillies wordt Gregorius her-
enigd met Girardi, de coach die
hem in 2015 naar de Yankees
haalde en in oktober werd aan-
gesteld bij de Phillies. Gregorius
miste afgelopen seizoen veel
wedstrijden door een slepende
elleboogblessure.

Nieuw
bestuur Vesta
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Sportvereniging
Vesta heeft sinds 26 november
een nieuw bestuur. Het bestuur
bestaat nu uit voorzitter Erick
Lourens, vicevoorzitter Eric
Fraay, secretaris Tafari Janga,
penningmeester Desiree Casta-
blanco, lid belast met de jeugd-
afdeling Maureen Yeung-Caro-
lina, lid belast met infrastruc-
tuur en materialen Eithel
Baromeo, lid belast met Ves-
ta1/U20 Ricardo Martinus, lid
belast met ondersteuning Vesta
1/ U20 Everon Martis en lid be-
last met ondersteuning van de
secretaris en penningmeester
Samuel Nicholas. 

‘Curaçao is 
ook sportief 
autonoom’
Van onze correspondent
Den Haag - De problemen die Curaçao heeft met olympi-
sche erkenning zijn bekend bij de Nederlandse minister
van Sport, Bruno Bruins. Maar omdat Curaçao een auto-
noom land is zal hij zich er niet mee bemoeien.

Vervolg van pagina 1
overtredingen

Meulens naar
New York Mets
Van onze redactie
New York - Honkbalcoach Hen-
sley Meulens verruilt San Fran-
cisco Giants voor de New York
Mets. De 52-jarige Antilliaan, bij
grote toernooien werkzaam als
bondscoach van Oranje, wordt
bij de Mets als zogeheten ‘bench
coach’ de rechterhand van de
nieuwe manager Carlos Beltrán,
de Puerto Ricaanse oud-honk-
baller die in New York begint
aan zijn eerste klus als hoofd-
coach. 

Meulens werkte jarenlang als
zogeheten ‘hitting coach’ bij de
Giants, wat betekende dat hij
zich bezig hield met het aanval-
lende gedeelte van de ploeg. De
Antilliaan, die zelf in de Major
League (MLB) speelde voor on-
der meer New York Yankees,
vierde met de ploeg uit San
Francisco drie kampioenschap-
pen. 
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R
ufus Feliciano Mc
William is op 11 no-
vember 1936 gebo-
ren in Otrobanda.
Hij is in Charo op-

gegroeid. Zijn moeder heette
Julia Venus Mc William, zijn va-
der William Rufus Plantz. De la-
gere school volgde Rufus op het
St. Willibrordus College, voor
de Mulo ging hij naar het St.
Thomas College. Op zijn 15e
ging hij als derde directiesecre-
taris werken bij de Hollandse
Bank Unie, in het gebouw waar-
in nu de Staten bijeenkomen.
Na een week kreeg hij te horen
dat hij te jong was voor deze
baan. Vervolgens heeft hij aan
het Radulphus College de Ho-
gere Handels School gevolgd.
Dat diploma werd in 1957 om-
gezet in HBS-A en daarmee
werd hij als employé-trainee
aangesteld bij Shell, waarbij hij
het riante salaris van 800 gul-
den per maand verdiende. Col-
lega-employé-trainee waren on-
der andere Ferdinand Valies en
Johan Oldenboom. Rufus is er
niet lang gebleven, want op aan-
dringen van zijn vader is hij
voor studie naar Nederland ver-
trokken. Hij ging sociologie stu-
deren in Nijmegen en haalde in
1964 zijn doctoraal. Hij was in
Nijmegen actief in de vereni-
ging ‘Canoa’ waarin ook Antilli-
aanse studenten als Eric Fraai,
Ligio Wawoe, Victor Maduro en
Harold Arends zaten. Hij

trouwde in Nijmegen en keerde
met zijn Nederlandse vrouw
terug naar Curaçao waar hij in
dienst trad van de eilandelijke
overheid. Rufus benadrukt dat
Shell een goede werkgever was,
want bij de overheid verdiende
hij als afgestudeerde en ge-
trouwde ambtenaar minder dan
zeven jaar tevoren als employé-
trainee bij de Shell.

Rufus’ politieke carrière is al
begonnen toen hij 14 jaar was.
Zijn vader was goed bevriend
met ‘Doktor’ da Costa Gomez
en medeoprichter van de Natio-
nale Volkspartij (NVP). In de
aanloop naar de Ronde Tafel
Conferenties voorafgaand aan
de nieuwe staatkundige regelin-
gen met als eindpunt het Sta-
tuut, overlegden Gomez en Ru-
fus’ vader steeds over de te stel-
len doelen en de te hanteren
argumenten. Rufus woonde die
bijeenkomsten bij als notulist.
Hij raakte zo op jeugdige leef-
tijd al geïnteresseerd in de poli-
tiek. Eenmaal terug op Curaçao
sloot hij zich aan bij de NVP. In
1966 stond hij - twee jaar terug
op Curaçao - voor het eerst op de
lijst. Hij stond op de 13e plaats
maar bleek de vierde stemmen-
trekker te zijn.

Voordat de NVP werd opge-
richt, was Gomez lijsttrekker
van de Katholieke Partij (KP).
De oprichting van de NVP vond
met het oog op die band met de
KP min of meer in het geheim

plaats bij kaarslicht te West-
punt. Er was nog geen elek-
trisch licht, wel felle petroleum-
lantaarns, maar die werden niet
gebruikt want dat zou te opzich-
tig zijn geweest. De NVP had via
Rufus’ vader goede contacten
met de Sefardisch Joodse groep,
die bereid bleek het Cas di Pue-
blo, men zegt voor 60.000 gul-
den, te financieren. Gomez gaf
aan het Cas di Pueblo niet al-
leen een politieke bestemming,
maar ook een sociale. Wat het
politieke doel betreft richtte hij
zich nadrukkelijk ook op vrou-
wen. Onder leiding van een tan-
te van Gomez, tantan Clarita,
werd de NVP-vrouwenclub ‘Da-
manan di Djarason’ opgericht.
Rufus’ moeder was er lid van.
Zij was bovendien bario (wijk)-
leider van Charo. Wat het socia-
le doel betreft was er drie keer in
de week spreekuur bij een huis-
arts waarbij het consult slechts
twee gulden kostte. Gomez: ,,Je
moet het volk niet alles voor
niks geven, anders leert men de
waarde der dingen niet.” Er was
ook een educatieve functie, kin-
deren kregen gratis huiswerk-
begeleiding. Daarnaast waren er
ook culturele activiteiten zoals
oude Curaçaose dansen. 

De organisatie van de NVP
was verschillend van die van de
Democratische Partij (DP). De
DP richtte zich op migranten en
Curaçaoënaars die zich in ver-
band met werk als wachtloper
rondom het Schottegat hadden
gevestigd. Op de lijst van de DP
kwamen namen voor van Suri-
namers, Bovenwinders, Bonai-
rianen, Nederlanders die alle-
maal voorkeurstemmen kregen
van deze immigrantengroepen.
De NVP was niet op deze wijze
gestructureerd. Gomez bena-
drukte dat er één partij was met
één leider. Hij richtte zich voor-
namelijk op de achterhoede van
arme Afro-Curaçaoënaars bui-
ten de stad en op Bándariba en
Bándabou. Aan de vele analfa-
beten onder de kiezers werd uit-
gelegd dat zij het balletje voor de
bovenste naam op de groene
lijst rood moesten maken. Go-
mez bekommerde zich om het
gewone volk. Hij voelde zich
thuis bij de kleine man. Als in
die dagen iemand van West-
punt naar Lagun wilde gaan,
moest er bij Jeremi een ketting
worden gepasseerd die alleen

na betaling werd losgemaakt.
Gomez liet het eilandgebied dat
stukje grond kopen zodat ieder
ongehinderd en vrij naar Lagun
kon gaan.

Aan het begin van de jaren
zestig waren er op Bándabou
onvoldoende scholen, er was
geen elektriciteit en geen lei-
dingwater, de wegen waren on-
geplaveid. In de eerste helft van
de jaren 60 kwamen er meer
scholen, er kwam elektriciteit en
bij centrale waterkranen kon-
den de mensen hun emmers
komen vullen. Op de ezel naar
de stad hoefde ook niet meer,
omdat vervoer per bus steeds al-
gemener werd. Vooral op Bán-
dabou had Gomez een grote
aanhang. De DP stak de draak
met Gomez en zijn aanhang
door te zeggen dat hij hen een
buriku di motor (gemotoriseer-
de ezel) beloofd had. 

De NVP had in haar statuten
opgenomen dat de partij open-
staat voor alle groeperingen
zonder onderscheid naar geloof
of ras, ook het Joodse ras. Dit
laatste met het oog op de Holo-
caust die toen nog maar net
voorbij was. Ook was dit een
aanmoediging gericht op de
Asjkenazische joden, die Oost-
Europa waren ontvlucht en zich
op Curaçao eerst als kleine han-
delaar en later vaak als grotere
hadden gevestigd.

Rufus was na zijn terugkeer
uit Nederland ook in contact ge-
komen met de jongere garde
van de NVP. Toen een aantal
van hen onder andere Juancho
Evertsz, Papy Jesurun en Ri-
chard Pieternella in 1965 een
nieuwe partij gingen oprichten,

Union Reformista Antilliana
(URA), heeft hij zich van hen af-
gekeerd en is bij Gomez geble-
ven. Een jaar daarna was er weer
een paleisrevolutie. Jongeren in
de partij ageerden tegen het feit
dat de gemiddelde leeftijd van
de afgevaardigden erg hoog
was. Torres, Goeloe, Suriel en
Marten wilden dat de partijlei-
ding vernieuwing en verjonging
op de agenda zette. Op de partij-
bijeenkomst waarbij dit op tafel
kwam stemden er meer bario-
leiders voor Rufus dan voor Go-
mez. Waarop Gomez aan hem
vroeg: ,,Wil jij partijleider wor-
den?” Rufus antwoordde: ,,Nee,
jij moet partijleider blijven en ik
zal je steunen als zodanig.”
Waarop Gomez zei: ,,Dan steun
ik jouw kandidatuur als partijse-
cretaris.” Dat laatste is Rufus
vervolgens 30 jaar gebleven. Hij
vertelt: ,,Ik had een hechte band
met Gomez. Na vergaderingen
bracht ik hem vaak naar zijn
huis op Brakkeput waar hij met
Lucina woonde. We stopten dan
voor een ‘koudje’ bij Lunapark.
Hij bleef in de auto zitten en ik
ging de biertjes halen. Na twee
of drie rondjes zei hij dan: ‘Mer-
curius, wil je gaan betalen?’. Ik
rekende vervolgens de biertjes à
75 cent per stuk af. Dit ging zo
door totdat ik op een dag tegen
hem zei: ‘ik heb geen geld bij
me’. Hij keek verschrikt op en
zei: ‘maar ik ook niet’. Ik ben
toen naar de Chinees van Luna-
park gegaan, die heel goed wist
wie er in die auto zat. Hij zei me
dat de biertjes gratis waren.
Waarop ik weer in de auto stap-
te en tegen Gomez zei dat de
zaak afgehandeld was. ‘Dat heb

je snel geregeld’, zei Gomez. Bij
het naderen van zijn huis zei
hij: ‘Nu moet je toch eens vertel-
len hoe je dat geregeld hebt’.
Waarop ik zei: ‘Dat is heel een-
voudig, ik heb tegen de Chinees
gezegd dat jij morgen komt be-
talen’. Hij vond dat meteen een
minder goede oplossing.”

Het ging in de periode 1963-
1966 bergafwaarts met de NVP.
Gomez trok mensen aan die
goed geschoold waren, maar
weinig politiek benul hadden.
Gomez had een schrijftafel
waaraan hij van oudsher steeds
had zitten werken. Op een keer
zei hij tegen Lucina: ,,Als mij
iets overkomt, moet de tafel
naar Rufus. Want aan deze tafel
zijn de stukken geschreven die
het kolonialisme tot een eind
hebben gebracht.” In de tweede
helft 1966 overkwam hem in-
derdaad iets. In augustus had
hij met longproblemen in het
ziekenhuis gelegen. Rufus: ,,Op
22 november 1966, had hij een
afspraak bij de tandarts. Twintig
minuten voordat hij weg zou
gaan belde hij mij om een ver-
gadering voor die avond te rege-
len. In de autorijdend daarna
werd op de radio het program-
ma van de Curom onderbroken
waarna werd aangekondigd dat
‘Doktor’ was overleden. Overi-
gens op dezelfde dag als John
Kennedy. De schrijftafel staat
tot op heden bij mij in huis.”

De bario-leiders van de NVP
vroegen Juancho Evertsz of hij
partijleider wilde worden en dat
deed hij. Bij de verkiezingen
voor het eilandgebied in 1967
was de uitkomst rampzalig. De
DP kreeg 13 zetels.

Dertig mei 1969 veroorzaak-
te een omslag in de band met
Nederland en een omslag in de
verhouding tussen politiek en
vakbonden en bedrijfsleven op
Curaçao. Nederland was voor 30
mei terughoudend en enkel za-
kelijk. Na de revolte had Neder-
land ook oor voor verzoeken om
de regering te helpen. Zo heeft
Mc William op zijn verzoek
hulp van ex-minister Veltkamp
gekregen bij zijn poging een Al-
gemene Ziektekosten Verzeke-
ring op te zetten. Dat opzetten
stuitte op problemen omdat
meerdere grote bedrijven zelf al
verzekeringen hadden voor hun
personeel: Shell, ALM, Sehos,
Mijnmij de overheid etc. Boven-
dien moest er dan een premie-
heffing voor iedereen komen.

Op Curaçao hadden de vak-
bonden na 30 mei ineens
macht. De overheid zat nu aan
tafel met mensen als Ong-A-
Kwie, Hubert Spencer, Seme-
leer en Bèbe Rojer. Van werkge-
verszijde waren het Luis Santi-
ne, Juan Isa en Junior Salas die
afgevaardigd waren. Dat de DP
na 30 mei toch nog veel aan-
hang had, kwam doordat men-
sen als Ciro Kroon, Ronchi Isa
en Frank Pijpers dicht bij hun
kiezers stonden.

Mc William kon makkelijk
praten met tegenpartijen, dat
kwam mede door de familiever-
banden in een kleine samenle-
ving als de Curaçaose. Via zijn
moeder had Rufus familieban-
den met de vader van de vrouw
van Amador Nita en met de
moeder van Nelson Monte. Ru-
fus vader was een goede zaken-
vriend van Cyrus Whatey, de va-

der van Claude Whatey die lang
de scepter heeft gezwaaid op
Sint Maarten. Ondanks zich
soms voordoende tegenstellin-
gen, kon Rufus het altijd goed
vinden met Claude. Rufus is te-
gen overlopen van de ene partij
naar een andere. Toen hij zelf in
1975 onenigheid met Juancho
Evertsz kreeg en de partij ver-
liet, heeft hij zowel in de Staten
als in de Eilandsraad zijn zetel
teruggegeven aan de partij. De
zetels gingen respectievelijk
naar Maurits Larmonie en Ca-
milio Rijnschot. Een bekende
overloper was Moeniralam die
op de lijst van de NVP stond en
in de Eilandsraad met opgehe-
ven handen uitriep ‘Boy redt mij
uit de handen van deze men-
sen!’ Na een paar maanden hief
hij weer zijn handen ten hemel
en riep ‘Doktor, uw verloren
zoon is terug...’

Juancho Evertsz zei altijd dat
je lessen moest leren uit de loop
der gebeurtenissen. Zo zei hij:
,,Je moet een overloper nooit de
kans geven om er met een zetel
van jou vandoor te gaan.” In
1962, toen de kanselrede van
bisschop Holterman bijdroeg
aan de ondergang van de KVP,
was de les: nooit meer een ver-
kiezing op maandag.

Mc William deed mee aan de
Statenverkiezingen van 1977
met zijn partij Alianza, maar
haalde net de kiesdeler niet
waardoor hij geen zetel had. De
NVP haalde bij die verkiezing
drie zetels. Bij de verkiezing in
1979 zakte de partij terug naar
twee zetels. De NVP werd in die
periode geleid door een triumvi-
raat - Gilbert de Paula, Papy Je-

surun, Betto Thomas. De bario-
leiders zagen de achteruitgang
met zorg aan en begin 1980 be-
zochten vier van hen - Vivian
Rog, Ezequiel Cecilia, Yuyu Sol-
omé en de bario-leider van
Westpunt - Mc William om te
vragen of Rufus kwam helpen
de partij te leiden. Na meerdere
gesprekken besloot ‘Mac’ terug
te gaan. In dat weekend verga-
derden de bario-leiders en zij
besloten de schorsing van Mc
William op te heffen. Die maan-
dag stond er op de voorpagina
van Nobo een grote foto van Ru-
fus met de tekst ‘Mac ta back’.
Vervolgens werd Rufus weer
partijsecretaris.

Kort daarna ging hij op weg
naar Burundanga, waar Juan-
cho Evertsz woonde. Juancho
had bij de verkiezingen van
1979 met een door hem opge-
richte partij, Akshon, deelgeno-
men maar de kiesdeler niet ge-
haald. Het lukte Rufus Juancho
te overtuigen ook weer zijn
steun te geven aan de NVP. Bij
de verkiezingen van 1982, waar-
bij Juancho als lijstduwer op-
trad, haalde de NVP drie zetels.
Juancho trok zich daarna terug
uit de actieve politiek. 

Na de verkiezingen van 1982
volgde het kabinet Martina-III,
dat in 1984 zijn einde vond
doordat MAN-statenvoorzitter
Roy Markes zijn steun aan de
fractie opzegde. Gouverneur
Römer wees vervolgens Claude
Wathey aan als informateur.
Whatey was erop uit de MAN
buiten de coalitie te houden,
daardoor had hij wel de vijf ze-
tels van de Arubaanse MEP no-
dig. Betico Croes maakte van de

formatie gebruik om zijn eisen
ten aanzien van de boedelschei-
ding, onder andere de verdeling
van de goud- en deviezenvoor-
raad, tussen de Antillen van de
Vijf en Aruba na de status apar-
te op tafel te leggen. Aangezien
die verdeling een Koninkrijk-
saangelegenheid was werd be-
sloten om voor overleg met Jan
de Koning naar Den Haag af te
reizen. De delegatie bestond uit
Roy Markes (Statenvoorzitter,
ex-MAN), Claude Wathey (DP-
Bovenwinden), Onofre Bikker
(DP-Curaçao), Rufus Mc Willi-
am (NVP), Papa Statia (UPB-
Bonaire) en Betico Croes (MEP-
Aruba). Croes wilde 35 procent
van de Antilliaanse boedel voor
Aruba. De andere partijen von-
den dat 25 procent voldoende
was. Jan de Koning nam bij het
eerste diner Rufus apart en
vroeg hem hoeveel hij bereid
was toe te geven aan de eis van
Betico. Rufus zei hem dat hij tot
27 procent wilde gaan, maar
niet meer. De volgende ochtend
bij het ontbijt maakte De Ko-
ning bekend dat de partijen van
de Antillen van Vijf Aruba 27
procent van de voorraad gun-
den, waarop Betico begon te
roepen dat hij daar niet mee ak-
koord was. Jan de Koning nam
daarop Betico apart en zei hem
‘27 of geen status aparte’. Betico
moest, zij het mokkend, toen
wel akkoord gaan. En vervol-
gens reisde de delegatie weer
naar Sint Maarten om de forma-
tie af te ronden van wat zou wor-
den kabinet Liberia-Peters-I dat
zijn eind zou vinden op 31 de-
cember 1985 bij het einde van
de Antillen van Zes.

Voor zijn boek ‘Burgers & Broeders - Goed bestuur en natievorming in Curaçao’
interviewde Peter Verton op 1 en 12 juni 2013 de onlangs overleden politicus Rufus
Mc William. Dit interview is aan het Antilliaans Dagblad beschikbaar gesteld en
wordt hier (enigszins ingekort) weergegeven.

Door Peter Verton

Rufus Mc William een politicus van zijn tijd

De Gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen Boy Hernandez ontvangt de adviseur van het bestuurscollege van
Aruba, Betico Croes. Geheel rechts op de foto Statenlid voor PNP Rufus Mc William. Datum 8 december 1984. FOTO GAHETNA.NL

Het sterk in verval geraakte Cas di Pueblo, het partijhuis van de
PNP, vanaf de zee bezien. FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Dertig mei 1969. In het midden vakbondsleider Ewald Ong-A-Kwie. De vakbonden kregen na 30 mei macht en de
overheid zat nu met de vakbondsleiders aan tafel. Rufus kon vanwege familiebanden gemakkelijk met hen praten. 



Van onze correspondent
Kralendijk - Stichting Behoud
Erfgoed Sterke Yerke (Sterke
Yerke) op Bonaire herdenkt op
14 december dat het vlot Sterke
Yerke III veertig jaar geleden
aan de kust van Bonaire strand-
de, met het einddoel Curaçao in
zicht. Tegelijkertijd is dit de af-
trap voor het nieuwe vlot, de
Sterke Yerke IV. 

Met dit vlot wil de stichting op
ludieke wijze aandacht vragen
voor het plastic soup-probleem.
Sinds 1974 zijn er drie, door een

vriendengroep uit Leeuwarden,
zelfgebouwde, vlotten geweest
die hun tocht vanuit Friesland
begonnen. Sterke Yerke I heeft
in 1974 schipbreuk geleden op
de Noordzee Sterke Yerke II
heeft Londen bereikt (1976) en
Sterke Yerke III is in 1979, in de

nacht van 14 op 15 december, bij
Bonaire op de rotsen geslagen.
Onderweg werd er onderzoek
gedaan naar de olievervuiling in
de Noordzee en de Atlantische
Oceaan. De huidige missie is ac-
tueler. Sterke Yerke wil het pro-
bleem van de vervuiling van de
zee met het vlot Sterke Yerke IV
onder de aandacht brengen van
de Nederlandse politiek, overhe-
den, producenten en de bevol-
king. ,,We halen geen plastic uit
het water maar gaan wel onder-
zoek doen en bewustwording
creëren. We gaan vanuit de
stichting jongeren enthousias-
meren om aan boord te stappen
van de Sterke Yerke IV en over
het plastic soup-probleem te pra-
ten.” 

De herdenking 14 december
zal om 15.00 uur plaatsvinden
bij het Sterke Yerke-monument

op Bonaire, in aan- wezigheid
van de bemanningsleden, hun
vrouwen en de broers van het re-
centelijk overleden beman-
ningslid Chris Schweigmann.
Het monument staat op de
plaats van de stranding en is in
mei 2018 gerestaureerd door de
Sterke Yerke-bemanning. De be-
manning zal officieel worden
ontvangen door de gezaghebber
van Bonaire. 

Antilliaans Dagblad Donderdag 12 december 201914

Bonaire

DEPARTAMENTU DI SALUBRIDAT PÚBLIKO

DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA
BONEIRU LIMPI I SALÚ!

PREVENÍ

Advertentie

BEKENDMAKING 
Het Bestuurscollege van het openbaar lichaam 
Bonaire maakt bekend dat vanaf 13 december 
het concept havenreglement voor iedereen 
gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd. 
 
Voor inzage kunt u zich melden bij het 
Havenkantoor aan de Kaya Charles E.B. 
Hellmund 1. Openingstijden: van maandag tot 
en met vrijdag tussen 08.00 en 12.00 en tussen 
14.00 en 16.00 uur.  
 
Het havenreglement is ook digitaal beschikbaar 
via onze website www.bonairegov.com. 
 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
iedereen schriftelijk bezwaar indienen bij het 
Bestuurscollege. Bezwaren dienen gemotiveerd 
en voorzien van naam en adres geadresseerd 
te worden aan het bestuurscollege van het 
openbaar lichaam Bonaire.  

Gezaghebber, 
E.E. Rijna 

Waarnemend Eilandssecretaris,  
G. van Arneman 
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EXECUTORIALE VERKOOP

Op 16 januari 2020 om negen uur in de morgen, zal ten kantore 
en ten overstaan van Mr. A.H. Schouten, notaris in het openbaar 
lichaam Bonaire in het openbaar worden verkocht krachtens 
artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek BES, eerst bij opbod en 
meteen daaropvolgend bij afmijning:

1. EEN PERCEEL GROND GELEGEN TE SANTA BARBARA OP 
BONAIRE, KADASTRAAL BEKEND ALS AFDELING 4, SECTIE 
A, NUMMER 716, GROOT ZEVENHONDERD NEGENTIEN 
VIERKANTE METER (719 M²), PLAATSELIJK BEKEND ALS 
KAYA ALEXANDRIT 12;
2. HET TOT ZEVEN APRIL TWEEDUIZEND NEGENENZESTIG 
LOPEND RECHT VAN ERFPACHT OP EEN PERCEEL GROND 
MET HET DAAROP GEBOUWDE, GELEGEN TE TERA KÒRÁ OP 
BONAIRE, KADASTRAAL BEKEND ALS AFDELING 4, SECTIE 
G, NUMMER 2914, GROOT ÉÉNDUIZEND VIJFHONDERD 
VIERKANTE METER (1.500 M²), PLAATSELIJK BEKEND ALS 
KAYA INDUSTRIA PARIBA 28

De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen vóór de veiling 
ter inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden 
onder meer in de bepaling dat van iedere bieder gevorderd kan 
worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, 
een bankgarantie of andere zekerheid stelt.

De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen 
en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te 
noemen.

Tot en met 02 januari 2020 kunnen onderhandse biedingen worden 
gedaan, bij een aan de notaris gericht geschrift.

Notariskantoor mr. A.H. Schouten
Kaya Gresia 13
Bonaire
Telefoon: 717-8540
e-mail: veilingen@bonairenotaris.com
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De Sterke Yerke III vertrok in
1979 vanuit Friesland voor de
Atlantische oversteek naar Cura-
çao. Het vlot strandde uiteinde-
lijke aan de oostkust van Bonai-
re.       FOTO COMMONS WIKIMEDIA

Het Sterke Yerke-monument op
Bonaire.

Sterke Yerke IV 
tegen plastic soup



Van onze correspondent
Kralendijk - In een brief
van 4 december vraagt
waarnemend Rijksverte-
genwoordiger Jan Hel-
mond aan gezaghebber
Edison Rijna om samen te
kijken naar wat er precies
is gebeurd tijdens de ei-
landsraadsvergadering van
28 november 2019. 

Helmond doelt hierbij op de
ophef die is ontstaan bij de be-
handeling van een wijziging van
de Eilandsverordening opcenten
vastgoedbelasting Bonaire. 

Twee amendementen die wa-
ren ingediend door oppositie-
partij Partido Democratico Bo-
neriano (PDB) werden tijdens
de vergadering niet behandeld.
In zijn antwoord aan Helmond
concludeert Rijna dat dit inder-
daad is gebeurd, dat het onjuist
is geweest en dat hij dit betreurt.
PBD-fractievoorzitter Clark
Abraham vraagt de waarne-
mend Rijksvertegenwoordiger
dan ook om het besluit aan de
minister ter vernietiging voor te
dragen. 

Jan Helmond begint zijn brief
aan Rijna met de mededeling
dat hij uit een aantal berichten
op sociale media en uit de krant
heeft vernomen dat er ophef was
ontstaan tijdens de eilandsraads-
vergadering. ,,Ik heb getracht dit
aan de hand van het conceptver-
slag vast te stellen maar daarin
kan ik niet terugvinden wat de
gang van zaken precies geweest
is”, aldus Helmond. Omdat hij

de verantwoordelijkheid heeft
goed bestuur te bevorderen
vraagt hij Rijna om uitleg hoe
het proces tijdens de vergade-
ring van de eilandsraad precies
gelopen is. ,,Is het juist dat één
van de eilandsraadsleden voor-
nemens was amendementen in
te dienen maar daarvoor niet de
gelegenheid heeft gekregen om-
dat besloten was geen beraadsla-
gingen te laten plaatsvinden
over dit onderwerp?”

In zijn antwoord van 9 de-
cember schetst gezaghebber Rij-
na de gang van zaken omtrent
het wijzigen van de eerderge-
noemde eilandsverordening.
,,Het was van belang dat de Ei-
landsraad een besluit zou ne-
men voor 1 december. De desbe-
treffende stukken zijn later dan
het Bestuurscollege (BC) ge-
wenst had in de richting van de
Eilandsraad gestuurd.” Rijna
geeft toe dat de korte tijd (15 da-

gen) tussen het toezenden van
de stukken en de besluitvor-
ming geen schoonheidsprijs
verdient.

Na een korte uiteenzetting
over het verloop van de vergade-
ring stelt Rijna vast dat het met
de twee amendementen van de
PDB ‘niet goed is gegaan’. Nadat
de fractievoorzitter van PDB de
stukken bij de voorzitter (Rijna)
had neergelegd, heeft hij er tij-
dens het debat ook nog naar ver-

wezen. ,, Maar kort door de
bocht kan gesteld worden dat er
inhoudelijk geen principieel ver-
schil bestaat over de beleidster-
reinen die versterkt zouden
moeten worden met deze gelden
maar wel een verschil over hoe
het besluit van de Eilandsraad
precies zou moeten luiden.”

Volgens de gezaghebber heb-
ben de Eilandsraad, griffier en
voorzitter binnen de hectiek en
dynamiek van de vergadering
onvoldoende beseft dat het niet
in behandeling nemen van
amendementen onjuist is. Hier-
bij heeft, volgens Rijna, ook een
rol gepeeld dat de raad, griffier
en voorzitter nauwelijks erva-
ring hebben met amendemen-
ten. ,,Dit is geen excuus voor de
omissie, maar wel een feit.” 

Rijna zegt toe om te bespre-
ken hoe de Eilandsraad het ver-
zuim kan herstellen. De PDB-
fractie kan wat hem betreft aan-
geven of ze alsnog de
amendementen in stemming
willen brengen.

Clark Abraham schetst in zijn
brief van 10 december aan Jan
Helmond een ander beeld. Vol-
gens hem heeft Rijna, als voor-
zitter van de eilandsraad, ten
eerste niet voldaan aan de wette-
lijke bepalingen voor openbare
kennisgeving in één of meerde-
re nieuwsbladen waarmee een
Eilandsraad dient te worden
aangekondigd. Ten tweede zijn
de amendementen volgens
Abraham niet in behandeling
genomen noch in stemming ge-
bracht met als argument dat de
meerderheid geen beraadslagin-
gen wenste. ,,Dit snijdt geen
hout want behandeling, beraad-
slaging en stemming zijn vol-
strekt afzonderlijke zaken.” Dat
de gang van zaken te wijten is
aan onervarenheid van betrok-
kenen noemt Abraham alarme-
rend. ,,Kennis en een juiste toe-
passing van wet- en regelgeving
is een kerncompetitie voor de
functie van gezaghebber en
voorzitter van de raad. Boven-
dien is Rijna vergeten te melden
dat er tijdens een raadsvergade-
ring van 29 januari 2019 maar
liefst vier amendementen zijn
ingediend, behandeld én in
stemming gebracht.”

Tot slot geeft Abraham aan
dat Rijna een inhoudelijk waar-
deoordeel geeft over de inge-
diende amendementen. ,,Het is
aan de Eilandsraad om een in-
houdelijke beoordeling te geven
en niet aan de gezaghebber. Hij
is geen gekozen lid van de raad
en dient terughoudend te zijn
om zijn persoonlijke politieke
mening te geven.”

Abraham vraagt Helmond het
besluit tot vaststelling van de
verordening ter vernietiging aan
de minister aan te bieden waar-
na het BC er volgens hem voor
kan kiezen deze opnieuw ter be-
handeling aan de raad aan te bie-
den. 
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Ophef over PBD-amendementen 
Abraham: Vernietig besluit verhoging vastgoedbelasting

Diploma voor leefstijlcoaches 

Drie fysiotherapeuten van Gezondheidscentrum Bon Bida Bonaire hebben het diploma Leefstijlcoach
behaald: Marlene Vos, Vreni Weibel en Marjolein Smaal. Een leefstijlcoach helpt mensen een gezonde
leefstijl te bereiken door middel van adviezen en coaching op het gebied van bewegen, stoppen met
roken, matiging alcoholconsumptie, gezonde voeding en ontspanning/stressvermindering. Leefstijlcoa-
ching en stoppen met roken komt met ingang van 1 januari 2020 in het basispakket van het zorgverze-
keringskantoor (ZVK). 
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Service/RTV

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

BEREIKBARE 
VERPLEEGKUNDIGE                  
                                  tel: 5687525

STICHTING VAN HET 
WIT GELE KRUIS 
voor thuiszorg ‘Prinses Margriet’
E-mail:
thuiszorg@witgelekruis.com
Website: www.witgelekruis.com
Tijdens kantooruren:
Thuiszorg:
                Tel: 8682344 / 8888889
                                Fax: 8681000

Ouder- en Kinderzorg:
                Tel: 7373584 / 7371316
Na kantooruren en in 
het weekend alle diensten:
                Tel: 5103661 / 6609331

KRAAMKLINIEK 
FUNDASHON DUNA LUS 
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
Union                        tel: 4623575
Punda
Mampuritu                 tel: 7674750 

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, 
           de dikste Dolfijn FM Hits
06.30  The Wake Up Club met 
           Egon Sybrandy en 
           José de Bruin.
09.00  In de Baas z’n Tijd. 
           Non stop de Dikste Dolfijn 
           FM hits om je de werkdag 
           goed te beginnen.
12.00  12-2 met José met 
           José de Bruin
14.00  Middag Madness.
           Energie door die ether 
           op weg naar het einde 
           van je werkdag.
16.00  Schakel In! Met 
           Maarten Schakel. 
19.00  Kris Kross Amsterdam 
           met hun Kris Kross 
           Amsterdam Mixtape. 
20.00  Dolfijn FM Non stop, de 
           lekkerste Dolfijn FM hits.

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  Ochtendshow met Mario 
           (Mario Kwaytaal)
09.00  Het Foute Uur
10.00  Marcel in de Morgen 
           (Marcel Barendse)
12.00  Lunchcafe 
           (Joris Reer)
14.00  Nadine Roos
           (Nadine Roos)
16.00  Vandaag & Morgen 
           (Elisa Koek)
19.00  Paradise FM Greatest Hits
22.00  Paradise FM Easy 
           Listening
23.00  Met Het Oog Op Morgen

Nieuws: International radionieuws
op de hele uren. Lokaal nieuws
op de halve uren op werkdagen.

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 FM06.00 VRT Journaal
06.45 De Wereld Draait Door
07.35 NOS Journaal
08.00 Weerbericht Europa/Afrika
08.05 De Reünie
08.55 Animalitis
09.40 Nieuwsuur
10.30 Weerbericht 

Amerika/Caribiën
10.35 Pauw
11.30 De Kennis van Nu
12.00 VRT Journaal
12.35 De Afspraak
13.20 De toekomst is fantastisch
14.00 Nu te Zien!
14.05 NOS Journaal
14.20 BinnensteBuiten
14.50 Tijd voor MAX
15.30 Sesamstraat
15.45 Tik Tak
15.50 Het Klokhuis
16.05 De vloer op jr
16.20 NOS Jeugdjournaal
16.25 Blokken
16.55 Thuis
17.20 EenVandaag
17.45 Dagelijkse Kost
18.00 VRT Journaal
18.45 De Wereld Draait Door
19.35 NOS Journaal
19.55 Weerbericht Europa/Afrika
20.00 Droomhuis Gezocht
20.50 Vandaag over 1 jaar
21.40 Nieuwsuur
22.25 Weerbericht 

Amerika/Caribiën
22.30 Pauw
23.25 Keuringsdienst van Waarde
23.55 Iedereen Beroemd
00.00 VRT Journaal
00.35 De Afspraak
01.20 De toekomst is fantastisch
02.00 Nu te Zien!
02.05 NOS Journaal
02.20 BinnensteBuiten
02.50 Tijd voor MAX
03.30 Sesamstraat
03.45 Tik Tak
03.50 Het Klokhuis
04.05 De vloer op jr
04.20 NOS Jeugdjournaal
04.25 Blokken
04.55 Thuis
05.20 EenVandaag
05.45 Dagelijkse Kost

01.10 MAX Geheugentrainer
01.30 NOS Journaal
02.10 Goedemorgen Nederland
02.30 NOS Journaal
02.35 Goedemorgen Nederland
03.00 NOS Journaal
03.10 Goedemorgen Nederland
03.30 NOS Journaal
03.40 Goedemorgen Nederland
04.00 NOS Journaal
04.15 Nederland in beweging
04.30 NOS Journaal
04.40 MAX Geheugentrainer
05.00 NOS Journaal
05.20 Tijd voor MAX
06.00 DWDD
07.00 NOS Journaal
07.35 Kook mee met MAX
08.00 NOS Journaal
08.20 Na Het Nieuws
09.00 NOS Journaal

09.15 Kook mee met MAX
09.30 NOS Journaal
10.20 Pauw
11.20 Het geheime dagboek 

van Hendrik Groen
12.00 NOS Journaal
12.10 Tijd voor MAX
12.56 Politieke partijen: PvdD
13.00 NOS Journaal
13.15 EenVandaag
13.45 NOS Sportjournaal
14.00 De Wereld Draait Door
15.00 NOS Journaal
15.35 Dit zijn wij
16.25 De Kolping: een volkswijk 

in renovatie
17.15 FC De Helden
17.56 NOS Journaal
18.00 Pauw
19.00 NOS Journaal
19.20 Pauw
20.25 EenVandaag
20.55 NOS Journaal
00.55 Nederland in beweging

02.00 NOS Journaal 
met gebarentolk

02.15 NOS Journaal
02.30 NOS Journaal 

met gebarentolk
02.38 NOS Journaal
03.00 NOS Journaal 

met gebarentolk
03.15 NOS Journaal
03.45 NOS Jeugdjournaal 

met gebarentolk
04.00 NOS Journaal 

met gebarentolk
04.20 VPRO Tegenlicht
05.20 Zembla
06.00 NOS Journaal
06.55 Roderick zoekt licht
07.25 BinnensteBuiten
07.58 Politieke Partijen: PvdA
08.00 NOS Journaal
08.24 Socutera
08.25 De monitor
09.00 De verwondering
09.45 De Rijdende Rechter 

Wordt Vervolgd
10.25 Typisch: Dwingeloo
11.00 NOS Journaal
11.10 Met hart en ziel
11.20 Jacobine
11.45 Mijn pelgrimspad
12.00 NOS Journaal
12.15 Met het Mes op Tafel
12.45 De Aardappeleters
13.20 Tel je zegeningen!
13.40 BinnensteBuiten
14.15 Typisch: Dwingeloo
14.50 Met het Mes op Tafel
15.25 Slot: Onze jongens op Java
16.15 Zembla
17.00 Nieuwsuur
17.45 Nu te Zien!
18.05 Untouchable 

(Docu)
19.35 De nachtzoen
19.50 Nieuwsuur

01.25 Pingu
01.35 Bumba
01.40 Sesamstraat
01.55 TikTak
02.00 Zin in Zappelin
02.01 Dropje
02.09 Zin in Zappelin

02.10 Ziggy en de Zootram
02.23 Zin in Zappelin
02.25 Ringel Singel 19
02.41 Zin in Zappelin
02.45 De Boterhamshow
02.59 Zin in Zappelin
03.00 Buurman en Buurman 

hebben een nieuw huis
03.10 Mike de ridder
03.20 Angelina Ballerina
03.35 Inui
03.45 NOS Jeugdjournaal
03.50 Ernest & Celestine
04.00 Waffel de wonderhond
04.15 Wickie de Viking
04.25 Kindertijd
04.26 Aardbeien - bessen
04.31 Overwinnaar
04.41 Hier slaap ik
04.45 Nieuwe bal
04.46 Welk dier is dat? 

(Wandelende tak)
04.48 Dierendorpje
04.53 Mijn Petsaurus
05.00 Maan en ik
05.20 Nijntjes avonturen, 

groot en klein
05.30 Clangers
05.40 Bing
05.45 Sesamstraat 10 voor
06.00 Olivia
06.10 Bol & Smik
06.22 Kiwi & Strit
06.25 K3 Dansstudio
06.40 Calimero
06.55 Leo & Tijg
07.05 Apennoten XL
07.20 Heuvellandziekenhuis
07.30 Babar en de belevenissen 

van Badou
07.40 Peter Pan
08.05 Kindertijd
08.06 Lieke verzorgt haar 

pony Kwispel
08.08 Ik wil koningin zijn
08.19 Nora zoekt een sport
08.26 De vlieger
08.30 Nelli en Nora
08.40 Zappelin Go
08.46 Pim & Pom
08.50 Koekiemonsters eetkar
08.55 Sesamstraat
09.10 Barbapapa rond de wereld
09.15 BabyBeestenBoel
09.25 Jungle Book
09.35 Machtige Mike
09.50 Puppy Patrol
10.10 Remy en Juliyat
10.30 Peperbollen
11.00 Lucas etc
11.10 SpangaS
11.20 #forever
11.45 Checkpoint
12.10 Rechill
12.20 Jill
12.35 Freek in het wild
12.55 Remy en Juliyat
13.15 De regels van Floor
13.30 SpangaS
13.40 Het Klokhuis
14.00 NOS Jeugdjournaal
14.25 First Dates
15.25 Keuringsdienst van Waarde: 

Yorkham
15.55 Tygo in de psychiatrie
16.45 Dienders
17.35 Food CIA
18.05 Harkum
18.35 De Wereld Draait Door
19.35 Keuringsdienst van Waarde
20.05 Tygo in de psychiatrie
20.50 Food CIA
21.20 De Wereld Draait Door
22.10 Tekst TV

TELEVISIE * Tijden onder voorbehoud

Advertentie

De Voedselbank 
helpt het hele jaar door. 
Help jij het hele jaar mee?

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 correspondent
Oranjestad - De Centrale Bank
van Aruba (CBA) adviseert de
overheid om meer aandacht te
besteden aan financiële educa-
tie, vooral voor mensen met een
laag en onregelmatig inkomen.
Uit een onderzoek blijkt volgens
CBA dat binnen deze groep veel
wordt geleend, vaak meer dan
verantwoord is.

Het maandelijks inkomen
van de 1.400 huishoudens die
werden ondervraagd lag voor
een iets meer dan twintig pro-
cent tussen de 3.001 en 4.500
florin. Ongeveer driekwart van
de huishoudens heeft een
maandelijks inkomen van min-
der dan 6.000 florin. Het ge-
middelde inkomen was 3.751.6
florin. Het gemiddelde inkomen
per lid van het huishouden 1.714
florin, iets hoger dan het mini-
mumloon.

In Aruba verdient twintig pro-
cent van de huishoudens veertig
procent van de totale inkomsten.
De verhouding van het inkomen
van de hoogste verdienende
twintig procent tot het inkomen
van de laagste twintig procent is
5,9. 

In vergelijking met de andere
Oeso-landen komt Aruba uit in
de groep van landen met een
middelgrote tot grote discrepan-
tie tussen rijk en arm. 

Ongeveer 64 procent van de
huishoudens in de enquête is ei-
genaar van het huis waarin ze
wonen. De gemiddelde waarde
van het eigendom kwam uit op
250.000 florin. Ongeveer 35
procent van de huishoudens in

de steekproef heeft spaargeld bij
een bank, terwijl iets meer dan
twintig procent ook elders tegoe-
den heeft. Daar staat volgens
CBA tegenover dat meer dan de
helft van de huishoudens geen
spaargeld heeft. De meerder-
heid van de huishoudens met
spaargeld had minder dan
5.000 florin. Het deel van de
huishoudens met aandelen of
obligaties was veel kleiner, na-
melijk 1,5 procent.

Meer dan de helft (52,3 pro-
cent) van de huishoudens ver-
dient minder dan 2.000 per
maand, maar geeft meer uit dan
hun inkomen. Bij huishoudens
die meer verdienen dan 12.000
florin was het aandeel te hoge
uitgaven slechts 15 procent.
Huishoudens met de minst sta-
biele inkomsten gaven in 41,8
procent van de gevallen teveel
uit, terwijl dit slechts 23 procent
was bij de huishoudens met de
meest stabiele inkomsten. Op-
vallende uitkomst was dat huis-
houdens met een hogere schuld
geneigd zijn om nog meer
schulden te maken.

CBA vindt overschrijdingen
niet per se een urgent probleem
wanneer huishoudens voldoen-
de spaargeld hebben om tekor-
ten te dekken. Uit de enquêtere-
sultaten blijkt dat 74,5 procent
van de huishoudens die te veel

uitgeven niet genoeg spaargeld
hebben om dit te dekken. Van
de huishoudens met genoeg
spaargeld zou 52,6 procent het
spaargeld in minder dan een
maand uitputten, terwijl minder
dan twintig procent de hoge uit-
gaven voor meer dan een jaar
kunnen dekken. Bijna een op de
vijf huishoudens met schulden
had een verhouding tussen
schuldterugbetaling en inko-
men dat wordt beschouwd als ri-
sicovol (hoger dan 38 procent). 

Wat de onderzoekers zorge-
lijk vinden is dat als huishou-
dens met problematische schul-
den meer terugbetalen, dit ge-
paard gaat met hogere uitgaven.
,,Deze problemen lijken groten-
deels verband te houden met la-
ge inkomens en inkomeninsta-
biliteit”, aldus CBA, die ook
wijst op het fenomeen van infor-
meel lenen, waardoor niet alle
problemen in kaart zijn ge-
bracht. Gezien de eerste resulta-
ten worden beleidsmakers gead-
viseerd financiële educatie te
blijven promoten om het pro-
bleem van te veel lenen en over-
besteding aan te pakken. ,,Deze
financiële educatie moet worden
gericht in het bijzonder op huis-
houdens met een lager inkomen
en minder stabiele bronnen van
inkomsten”, aldus CBA, die te-
vens de commerciële banken
oproept om uitgebreid te scree-
nen als mensen een lening aan-
vragen. Als laatste suggereert
CBA het installeren van een cen-
traal krediet-register en de in-
voering van wetgeving over con-
sumentenkrediet. 

Van onze correspondent
Oranjestad - De Colombiaanse
luchtvaartmaatschappij Avianca
vierde op 5 december wereldwijd
haar honderdjarig bestaan. Op
Aruba was het feest op 10 de-
cember op luchthaven Reina Be-
atrix.

Onder de genodigden waren
minister-president Evelyn We-
ver-Croes en de ceo van Aruba
Tourism Authority (ATA), Ro-
nella Tjin Asjoe-Croes. Tjin As-
joe-Croes benadrukte tijdens
haar toespraak het belang van
Avianca voor Aruba: ,,We heb-
ben het dan niet alleen over
vluchten van en naar Colombia,
maar over de verbinding met

heel Latijns-Amerika, zoals Pe-
ru, Ecuador, Argentinië en Bra-
zilië.” Avianca begon in 1983
met vluchten tussen Aruba en
Bogota. Destijds ging het om
6.000 passagiers per jaar. Begin
deze eeuw waren dat er jaarlijks
ruim 20.000 en inmiddels staat
de teller op 27.000. In de jaren
tussen 2003 en 2015 liep het
aantal passagiers met ongeveer
7.000 per jaar terug, dit vanwe-
ge de invoering van de visum-
plicht. De visumplicht werd na

twaalf jaar weer afgeschaft. De
luchtvaartmaatschappij voert elf
vluchten per week uit naar Aru-
ba. Avianca is niet alleen belang-
rijk voor het toerisme en de eco-
nomie, maar ook voor de vele fa-
milies die het eiland en
Colombia verbinden. Ook werkt
de luchtvaartmaatschappij al
vijftien jaar samen met de azv
voor het transport van patiënten
die naar Colombia moeten voor
een medische behandeling. Avi-
anca heeft een marktaandeel van
dertig procent in het toeristen-
transport voor de Latijns-Ameri-
kaanse markt en is daarmee de
belangrijkste partner voor ATA
voor deze markt.
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Aruba

Bij een verjaardag hoort taart en voor Avianca was er een hele mooie. FOTO REGERING ARUBA

Honderd jaar
Avianca

Toeristen
neergestort 
bij parasailen
Van onze correspondent
Oranjestad - Twee toeristen zijn gisteren ernstig gewond
geraakt bij het parasailen. Ze stortten neer toen het weer
plotseling omsloeg.

Het stel was samen met acht
anderen op zee voor een span-
nend tochtje. Het werd pas echt
spannend toen de man en
vrouw in de lucht hingen en het
weer onverwacht omsloeg. De
wind stak op en er volgde een
hoosbui. Door de grote golven
die ontstonden, dreigde de boot
om te slaan. 

De kapitein zag tot zijn schrik
dat de grote vlieger wind van on-
deren kreeg en de boot helemaal
onbestuurbaar maakte. Hij pro-
beerde de toeristen zo snel mo-
gelijk naar beneden te krijgen en
koos ervoor hen in zee te laten
landen. De wind maakte een

soepele uitvoering van dat plan
onmogelijk en het tweetal werd
keer op keer tegen het waterop-
pervlak geslagen. De kapitein
zag geen andere mogelijkheid
dan het parasail los te maken,
zodat hij in elk geval de acht an-
deren kon redden. 

De twee onfortuinlijke toeris-
ten raakten gewond. De vrouw
was bont en blauw, maar haar
echtgenoot was er slechter aan
toe. Hij kon zich niet meer be-
wegen en werd met spoed naar
het ziekenhuis gebracht. 

De politie doet onderzoek
naar de toedracht van het onge-
luk.

SER-rapporten gepubliceerd

De secretaris van de Sociaal Economische Raad (SER), Felix Bijlhout,
heeft de rapporten van twee verschillende onderzoeken aangeboden
aan minister Xiomara Ruiz-Maduro van Economische Zaken, Finan-
ciën en Cultuur. De SER onderzocht het verbod op de import van
goud uit Venezuela en het nakomen van de belastingplicht.

FOTO REGERING ARUBA

Van onze correspondent
Oranjestad - Aruba is een nieu-
we krant rijker. Mirella Scheper-
Werleman brengt samen met
haar man het nieuwe blad The
Source uit.

Op 5 december werd het eer-
ste exemplaar overhandigd aan
minister-president Evelyn We-
ver-Croes en minister Xiomara

Ruiz-Maduro van Economische
Zaken, Financiën en Cultuur.
Het is de bedoeling van de uitge-
vers om The Source te vullen
met positief nieuws. 

Belangstellenden zullen nog
even moeten wachten op de
tweede editie, want het wordt
maar tweemaal per maand ge-
maakt.

‘Huishoudens
lenen vaak

te veel’

‘Goed nieuws’-krant



Van onze redactie
Mexico-Stad - De Verenigde
Staten (VS), Mexico en Cana-
da hebben dinsdag na twee 
jaar moeizame onderhande-
lingen een overeenkomst be-
reikt die de weg vrijmaakt voor
een nieuw handelsverdrag tus-
sen de drie landen. Dat schrijft
NU.nl.

Volgens de Amerikaanse han-
delsvertegenwoordiger Robert
Lighthizer ligt de ‘beste handels-

overeenkomst in de geschiede-
nis’ op tafel. Dit zei hij nadat de
laatste aanpassingen aan het ak-
koord waren verricht.

De uiteindelijke ratificatie 

van het verdrag loopt vermoede-
lijk wel vertraging op vanwege
de afzettingsprocedure tegen de
Amerikaanse president Donald
Trump, zei Mitch McConnell,
leider van de Republikeinen in
de Senaat, dinsdag.

Het nieuwe vrijhandelsver-
drag USMCA is de opvolger van
het 25 jaar oude Noord-Ameri-
kaanse vrijhandelsakkoord Naf-
ta, dat Trump eerder een ‘ramp
voor de VS’ noemde.

Van onze redactie
Schiphol - TUI fly vliegt komen-
de zomer twee keer per week
tussen Schiphol en Paramaribo.
Dat meldt Luchtvaartnieuws. De
frequentie werd dit wintersei-
zoen al verhoogd van één naar
twee wekelijkse vluchten. ,,Dat
blijft zo in het zomerseizoen”,
zegt Luc Lentjes, Director Pro-
duct & Yield bij TUI Benelux.

In 2017 ging TUI fly van start
met een wekelijkse vlucht naar
Suriname. Daarbij werd samen-
gewerkt met Surinam Airways

(SLM). Nadat de Surinaamse
luchtvaartmaatschappij de co-
deshare verbrak, verhoogde TUI
fly het aantal vluchten naar twee
per week.

Overigens beticht een actie-
groep van bezorgde Surinaamse
burgers TUI fly (en KLM) nog
steeds van oneerlijke concurren-
tie en wil dat de vliegvergunning
wordt ingetrokken. Volgens hen
prijzen beide airlines ‘hun’ Suri-
nam Airways uit de markt, waar-
door de bezettingsgraad op de
SLM-vluchten dramatisch is.
Dat heeft echter volgens ken-
ners meer te maken met de ho-
ge mate van vluchtuitval waar-
mee de luchtvaartmaatschappij
kampt.

De brokstukken lagen in een
afgelegen stuk ijszee tussen
Zuid-Amerika en de Zuidpool,
dertig kilometer ten zuiden van
de plek waarvandaan het toestel
voor het laatst contact maakte,
meldt de Chileense luchtmacht
in een verklaring.De brokstuk-
ken worden geborgen en er
wordt geprobeerd te achterhalen
of ze van de Hercules C130 zijn.

Dertien vliegtuigen en sche-
pen waren gisteren en eergiste-

ren in het Zuidpoolgebied op
zoek naar sporen van het vlieg-
tuig of overlevenden. Ook Uru-
guay, Argentinië, Brazilië en de
Verenigde Staten hadden vlieg-
tuigen ter beschikking gesteld
aan de zoekactie. Het toestel was
onderweg vanaf de zuidelijke
stad Punta Arenas naar een Chi-
leense basis op Antarctica, maar
verdween maandag kort na het
opstijgen. Volgens de autoritei-
ten waren de weersomstandig-

heden goed toen het toestel ver-
trok. Kort na 18.00 uur werd het
radiocontact verbroken. Het toe-
stel was onderweg om logistieke
ondersteuning te bieden aan de
Chileense vliegbasis President
Eduardo Frei op Antarctica. Chi-
li doet op de basis onder andere
onderzoek naar klimaatverande-

ring. Het toestel was ongeveer
halverwege de reis toen het con-
tact werd verbroken, aldus Mos-
queira. Er is geen noodsignaal
afgegeven. De Straat van Drake,
de zeestraat tussen het uiterste
zuidpuntje van Zuid-Amerika
en Antarctica, staat bekend om
zijn snel wisselende weersom-

standigheden, met ijzig koude
temperaturen en hevige wind.
Zeven uur nadat het contact met
het vliegtuig was verbroken, ver-
klaarde de Chileense lucht-
macht het toestel als verloren,
hoewel er geen enkele aanwij-
zing is over wat er met het toe-
stel is gebeurd.
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Familieleden van de inzittenden van het vermiste toestel komen samen op luchtmachtbasis Cerillos in
de Chileense hoofdstad Santiago.

Delen van
vliegtuig 
gevonden
Van onze redactie
Santiago - De Chileense luchtmacht heeft brokstukken
gevonden die vermoedelijk afkomstig zijn van een mili-
tair vrachtvliegtuig dat eerder deze week met 38 mensen
aan boord neerstortte. 

De frequentie werd dit winterseizoen al verhoogd van één naar twee wekelijkse vluchten. 

Mexicaanse mannen gaan
met strijdlied aan de haal
Van onze redactie
Santiago - De vrouwen maakten
er massaal hun lijflied van, met
bijpassende dans: een anti-ver-
krachtingslied, een strijdlied te-
gen de onderdrukking door de
man. Maar nu gaan mannen er-
mee aan de haal, en die hebben
er niets van begrepen. Dat
schrijft De Volkskrant.

Twee Mexicaanse mariniers
dansen in een slaapzaal tussen
de stapelbedden. De een heeft
een pet op, de ander een onder-
broek over zijn hoofd. Op de
achtergrond klinkt gegiechel van
de man die filmt. De muziek die
de dans begeleidt is het feminis-
tische strijdlied ‘Un violador en
tu camino’ (‘Een verkrachter op
je pad’). De video verscheen vori-
ge week op sociale media.

Het contrast tussen dit optre-
den en de flashmobs van dui-
zenden vrouwen die de afgelo-
pen weken wereldwijd plaats-
vonden, kon niet groter zijn. Een
groep van vier vrouwelijke acti-
visten lanceerde de dans op 20
november in Chili als onderdeel
van een theaterproject. Het op-
treden viel in de vruchtbare aar-
de van massaal volksoproer te-
gen de liberale Chileense rege-
ring. Vijf dagen later, op de
VN-dag tegen geweld tegen
vrouwen, voerden duizenden
vrouwen de dans op in de hoofd-
stad Santiago.

Lied en dans vallen samen in
een niet mis te verstane bood-
schap: ,,Het patriarchaat is een
rechter, die ons veroordeelt bij
onze geboorte, en onze straf, is

het geweld dat je niet ziet.” De
vrouwen dansen geblinddoekt
op een gestaag ritme. ,,Het was
niet mijn schuld, noch van waar
ik was, of wat ik droeg. De ver-
krachter dat ben jij.” De choreo-
grafie eindigt met een priemen-
de vinger richting de abstracte
dader: politie, staat, rechterlijke
macht, mannen.

Het Chileense succes kreeg
navolging in onder meer Bogo-
tá, Mexico-Stad, Parijs, Madrid
en New York. De dans sloeg ten
slotte ook aan onder Mexicaanse
mannen. Vorige week woensdag
verschenen beelden op Twitter
van jonge leden van een voetbal-
club uit Mexico-Stad die in de
kleedkamer de dans opvoeren.
Een dag later belandden de mili-
tairen met pet en onderbroek op
sociale media.

Vervolgens verspreidde de po-
pulaire rapper MC Babo van hi-
phopgroep Cartel de Santa (an-
derhalf miljoen volgers op Insta-
gram) een video waarin het lied
was bewerkt tot reggaeton-num-
mer inclusief alle macho-ingre-
diënten die horen bij het genre.
Ironisch: het lied is onder ande-
re een aanklacht tegen het ma-
chismo waar Babo een exponent
van is. 

De met tatoeages bedekte rap-
per wordt steevast omringd door
schaars geklede vrouwen. Toen
kritiek volgde, reageerde hij dat
hij de video niet zelf had ge-
maakt. Later verwijderde hij het
Instagram-bericht. Toch lijkt de
boodschap van het strijdlied bij
hem niet te zijn aangekomen.

Mexico sluit
nieuwe

handelsdeal met
VS en Canada

TUI in de
zomer

vaker naar
Paramaribo



Van onze redactie
Den Haag - De aanleg van een
nieuwe, buitendijkse haven in
het IJsselmeer bij Urk gaat voor-
lopig niet door. 

De Raad van State heeft giste-
ren een streep door het miljoe-
nenproject gezet, omdat de eco-
logische onderbouwing niet
deugt. 

Als de provincie Flevoland
toch een haven wil bouwen,
moet er een nieuw plan komen,

aldus de hoogste bestuursrech-
ter. De beslissing van de Raad
van State is een direct gevolg van
de stikstofuitspraak die in mei
van dit jaar is gedaan. 

Volgens die uitspraak moet

bij bouwactiviteiten vooraf be-
kend zijn hoe het zit met de ge-
volgen van stikstofneerslag in de
natuur.

De aanleg van de haven ver-
oorzaakt uitstoot in nabijgele-
gen natuurgebieden. De provin-
cie rekende op ontwikkelingen
in de toekomst die een positieve
invloed zouden hebben op de
stikstofuitstoot. Maar omdat dat
niet zeker is, is het plan afge-
keurd.
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Grapperhaus wil geweld tegen politie- en brandweermensen, zorgmedewerkers en andere hulpverleners
strenger laten bestraffen.

‘Niet verplicht cel na geweld hulpverleners’ 
Van onze redactie
Den Haag - De rechters vinden
het geen goed idee als zij geweld
tegen hulpverleners altijd moe-
ten bestraffen met een celstraf.
Ze vragen justitieminister Ferd
Grapperhaus met klem om af te
zien van een nieuwe wet die het
onmogelijk maakt om in zaken
over geweld tegen hulpverleners
enkel een taakstraf op te leggen.
In deze gevallen kan een taak-
straf alleen nog worden opge-
legd in combinatie met een cel-
straf, zoals ook al voor bepaalde
andere gewelds- en zedenmis-
drijven het geval is.

De Raad voor de Rechtspraak
reageert daarmee op een wets-

voorstel van de minister. Die wil
geweld tegen politie- en brand-
weermensen, zorgmedewerkers
en andere hulpverleners stren-
ger laten bestraffen.

De raad begrijpt die wens van
extra vergelding, maar stelt dat
de wet nu ook al de mogelijk-
heid biedt om een celstraf op te
leggen. Bovendien hebben rech-
ters nu ook al voldoende oog
voor de ernst van dit soort mis-
drijven. 

Zij vinden de wet belemme-
rend en willen maatwerk kun-
nen leveren. Het wetsvoorstel
spreekt er geen vertrouwen in
uit dat de rechter per geval zorg-
vuldig straft, aldus de raad.

Maar de ene mishandeling is
de andere niet. Een kleine duw,
een ongelukkige val kan al snel
zonder dat dat de bedoeling is
tot mishandeling leiden. Voor
de wet maakt dat geen verschil,
voert de raad aan. De voorgeno-
men beperking betekent ook dat
niet altijd de straf kan worden
opgelegd die volgens de rechter,
het Openbaar Ministerie en de
reclassering het beste past bij de
verdachte en de gebeurtenis.

Ook zijn de maximale straf-
fen tegen politiegeweld al drie
keer verhoogd en wordt op dit
moment in circa 40 procent van
dit soort zaken een celstraf opge-
legd, aldus de raad.

6 Jaar en tbs 
voor doden 
studente
Van onze redactie
Rotterdam - De 24-jarige Joël S. is veroordeeld tot zes jaar
cel en tbs met dwangverpleging wegens doodslag op de
Amerikaanse studente Sarah Papenheim. S. was volgens
de rechtbank in Rotterdam sterk verminderd toereke-
ningsvatbaar vanwege meerdere psychiatrische stoornis-
sen, die zeer waarschijnlijk invloed hadden op zijn ge-
drag.

De oud-muziekstudent stak
zijn 21-jarige huisgenote op 12
december vorig jaar neer in hun
studentencomplex in Rotter-
dam. Ze waren bevriend maar
het ging slecht met S., die de
maanden ervoor last kreeg van
hallucinaties. Hij zag en hoorde
dingen die er niet waren.

Het Openbaar Ministerie had
tien jaar cel en tbs met dwang-
verpleging geëist wegens dood-
slag. De rechtbank gaat net als
het OM niet uit van voorbedach-
ten rade en sprak hem daarom
vrij van de juridisch zwaardere
aanklacht van moord.

S. heeft bekend, maar zei op
de zitting dat hij zich niets meer
van de steekpartij kan herinne-
ren. Ook werd niet duidelijk
waarom hij haar heeft neerge-
stoken. Hij was wel boos op
haar, gaf hij toe, omdat ze geen
tijd vrij zou maken om met hem
te praten. 

Hij had haar die ochtend op-
gewacht waarna een worsteling
zou zijn ontstaan. Wanneer hij
het mes had gepakt, is niet dui-
delijk geworden.

De extreem gewelddadige ma-
nier waarop S. de vrouw om-
bracht, werkt strafverhogend
volgens de rechtbank. Het
slachtoffer had 27 steekwonden
en 10 snijwonden in vooral haar
bovenlichaam. Daarentegen
vindt de rechtbank een lagere

straf op zijn plaats dan geëist,
omdat S. nog jong is, geen straf-
blad heeft en wil meewerken.

De rechtbank vindt dwangver-
pleging in een gesloten omge-
ving noodzakelijk, omdat ze de
kans groot acht dat S. door zijn
stoornissen opnieuw een ge-
welddadig delict pleegt. De ver-
dediging vond dat S. volledig on-
toerekeningsvatbaar was en had
gepleit voor ontslag van rechts-
vervolging en alleen opname in
een kliniek.

De moeder van de vermoorde
studente is zeer teleurgesteld in
het Nederlandse rechtssysteem.
,,Ik vind dit onacceptabel. In de
Verenigde Staten zou hij de
doodstraf of levenslang hebben
gekregen”, zei Donee Odegaard
gisteren boos voor de vele came-
ra’s na de uitspraak.

Odegaard hekelde dat de straf
zo laag is, alleen maar omdat S.
psychisch ziek is. ,,Hij heeft míj
een geestelijke stoornis opgele-
verd”, zei ze. Ze rekende voor
dat S. straks na aftrek van voor-
arrest niet eens vier jaar vastzit
en dan tbs krijgt. Ze wees ook op
de volgens haar veel hogere
straffen die worden opgelegd bij
schietpartijen in Amsterdam,
zelfs als iemand daarbij slechts
gewond raakt.

Odegaard ontvangt 67.000
euro, waarvan ongeveer de helft
voor shockschade.

Kamerleden van de oppositie en coalitie reageerden verontwaardigd
op de beelden van de gelakte pagina’s die rondgaan op Twitter.

Zwartgelakte toeslagendossiers ‘vertekenend’ 
Van onze redactie
Den Haag - Het is ‘begrijpelijk’
dat er ophef is ontstaan over de
vele zwartgelakte pagina’s in de
dossiers van gedupeerde ouders
in de kinderopvangtoeslagaffai-
re. Dat schrijft staatssecretaris
Menno Snel (Financiën) aan de
Tweede Kamer. Slechts per-
soonlijke gegevens van derden
zijn weggelakt, en de Belasting-
dienst heeft zich daarbij aan de
regels gehouden, aldus de be-
windsman. Kamerleden van op-
positie en coalitie reageerden
verontwaardigd op de beelden
van de gelakte pagina’s die rond-
gaan op Twitter. SP-Kamerlid

Renske Leijten is ‘sprakeloos’ en
eist opheldering van Snel. De
ouders om wie het gaat hebben
recent erop aangedrongen hun
dossiers te mogen inzien. Zij
zijn gedupeerd in de affaire
rond de kinderopvangtoeslag
waarover de Kamer recent een
zwaar debat voerde. ,,Als je ziet
hoeveel papier de ouders krij-
gen, zonder echte informatie,
dan begrijp je wel waarom ze dit
niet vóór het debat ontvingen”,
aldus Leijten. Zij wil een nieuw
debat met de staatssecretaris.
Het document dat in de in de
beelden is te zien, is een ‘rapport
over een belastingcontrole bij

een kinderopvanginstelling’,
legt Snel uit. Daarin stond ‘in-
formatie over omzet- en loonge-
gevens’ en persoonlijke gege-
vens van burgers. Die gegevens
zijn weggelakt. ,,Deze documen-
ten zijn voor de volledigheid
meegestuurd, maar geven daar-
door wel een vertekend beeld.”
Verder zijn in de dossiers ‘per-
soonsgegevens, vertrouwelijke
informatie over derden en na-
men van medewerkers’ zwartge-
lakt, schrijft de bewindsman.
Van de burgers die vorige
maand na een actie inzage in
hun dossier eisten, krijgen de
laatsten woensdag hun dossier. 

Streep door
nieuwe

haven Urk



Van onze redactie
Den Haag - De Myanmarese re-
geringsleider Aung San Suu Kyi
heeft zelf in het Vredepaleis in
Den Haag het beleid van haar
land verdedigd met betrekking
tot de islamitische minderheid
van de Rohingya. De beschuldi-
gingen van Gambia dat Myan-
mar heeft aangeklaagd, zijn vol-
gens haar gebaseerd op een vol-
strekt onvolledig en misleidend
beeld van de situatie.

Het overwegend islamitische
West-Afrikaanse Gambia heeft
Myanmar voor het Internatio-
naal Gerechtshof (ICJ) beschul-
digd het VN-verdrag tegen vol-
kerenmoord uit 1948 te schen-

den. De regering van Myanmar
zou genocide plegen in de wes-
telijke deelstaat Rakhine door er
de moslimminderheid van de
Rohingya systematisch te ver-
drijven of uit te moorden. Gam-
bia heeft de steun in deze zaak
van tientallen islamitische lan-
den.

Suu Kyi stelde dinsdag op de
tweede zittingsdag dat er geen
sprake is van genocide. Het is
volgens haar een binnenlands
en een eeuwenoud conflict dat
in 2017 weer is losgebarsten
door aanvallen op politiemen-
sen door gewapende groepen.

Dat er ergens grote groepen
mensen worden verdreven door
een conflict, is volgens de Myan-
marese regeringsleider geen ge-
nocide. Al naar schatting
740.000 Rohingya zijn sinds
2017 naar buurland Bangladesh
gevlucht. Voor de jongste vervol-
ging begon, woonden er nog ze-
ker een miljoen Rohingya in
Myanmar.

Van onze redactie
Moskou - De Russische staats-
zender Eerste Kanaal erkent dat
het bewijs dat een Oekraïense
straaljager MH17 zou hebben
neergehaald, nep is. Ernst Kon-
stantin, de baas van de omroep
die de theorie de wereld in hielp,
zegt in een interview met het
Amerikaanse blad The New Yor-
ker dat er destijds ‘een fout’ is
gemaakt.

In november 2014 verkondig-
de de Russische staatszender dat
het vliegtuig zou zijn geraakt
door een raket van een Oekraï-
ense straaljager en niet door een
buk-raket. Om dat te bewijzen
kwam de zender met satelliet-
beelden die van Britse of Ameri-
kaanse inlichtingendiensten

zouden zijn. De authenticiteit
van de beelden werden echter al
snel in twijfel getrokken. Ver-
schillende mensen beweerden
dat de beelden nep waren, om-
dat bijvoorbeeld de belettering
op het vliegtuig niet overeen-

kwam met die van een Malei-
sisch vliegtuig. Gevraagd waar-
om het Eerste Kanaal hier toch
mee naar buitenkwam, zegt
Konstantin: ,,Ja, we zijn mense-
lijk, we maakten een fout, maar
niet expres.”

Verder komt er één universeel
systeem en worden op den duur
speciale regelingen afgeschaft.
De Franse premier Edouard Phi-
lippe heeft gisteren de pensioen-
plannen van de regering van
Emmanuel Macron gepresen-
teerd.

Er blijven wel uitzonderingen
op het algemene stelsel. Brand-
weermannen, militairen en poli-
tiemensen houden namelijk
hun lagere pensioengerechtigde

leeftijd. Volgens Philippe is de
tijd gekomen om het Franse
stelsel te hervormen. Het sys-
teem zal sterk veranderen maar
solidariteit blijft de rode draad,
aldus de premier. Volgens hem
zullen werkende vrouwen de
grote winnaar zijn van het nieu-
we stelsel. De Franse regering
wil via een bonussysteem stimu-
leren dat Fransen langer door-
werken. Philippe denkt dat uit-
eindelijk de gemiddelde leeftijd

dat werkers met pensioen gaan
rond 64 jaar zal liggen.

Franse media meldden gister-
ochtend al dat Franse werkers
die voor 1975 geboren zijn, niet
onder het nieuwe pensioenregi-
me zullen vallen. Voor iedereen
die vanaf 2022 de arbeidsmarkt
betreedt, gaat het hervormde
stelsel wel gelden. De nieuwe re-

gels gaan deels gelden voor
Fransen die in 1975 geboren
zijn. Zij krijgen er vanaf 2037
mee te maken.

Er is al diverse keren massaal
gedemonstreerd tegen de her-
vormingen. Dinsdag deden nog
339.000 mensen mee aan een
landelijk protest. President Ma-
cron wil het ingewikkelde en

voor sommige pensioengerech-
tigden erg gulle stelsel stroomlij-
nen en hervormen. Er moet ge-
leidelijk één pensioenstelsel ko-
men. Velen vrezen dat
voorrechten en de soms erg lage
pensioengerechtigde leeftijd
gaan verdwijnen en dat ze straks
langer moeten werken voor
minder pensioen.
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De Franse regering wil via een bonussysteem stimuleren dat iedereen langer doorwerkt. 

Frans stelsel
pensioenen
op de schop
Van onze redactie
Parijs - De pensioengerechtigde leeftijd in Frankrijk
blijft 62 jaar en iedereen die een volle carrière heeft ge-
werkt heeft recht op minstens 1.000 euro per maand aan
pensioen. 

In november 2014 verkondigde de Russische staatszender dat het
vliegtuig zou zijn geraakt door een raket van een Oekraïense straal-
jager en niet door een buk-raket. 

‘Satellietfoto
van MH17
was nep’

Vulkaan blijft heftig werken 
Van onze redactie
Auckland - De vulkaan van Whi-
te Island voor de kust van
Nieuw-Zeeland is in de nacht
van dinsdag op woensdag hefti-
ger gaan werken. Dit maakt het
voor de autoriteiten vooralsnog
onmogelijk vermisten te zoe-
ken, melden Nieuw-Zeelandse
media. Het aantal vermisten
staat inmiddels op negen, zeven
Australiërs en twee Nieuw-Zee-
landers. Door de grote uitbar-
sting maandag zijn er zes doden
en dertig gewonden gevallen.
Veel gewonden zijn er slecht aan

toe door brandwonden en ze
zijn in verscheidene Nieuw-Zee-
landse ziekenhuizen opgeno-
men. Er zijn patiënten voor 95
procent verbrand. Nieuw-Zee-
land heeft 1,2 miljoen vierkante
centimeter huid besteld in de
Verenigde Staten, aldus dokter
Peter Watson van het zieken-
huis in Auckland. Australië
heeft een vliegtuig van de lucht-
macht naar Nieuw-Zeeland ge-
stuurd om een aantal gewonden
die vervoerd kunnen worden,
naar Australische brandwon-
dencentra te brengen.

Suu Kyi
verweert zich
tegen klacht

genocide 

Van onze redactie
New York - Het Amerikaanse
weekblad Time heeft de Zweed-
se klimaatactiviste Greta Thun-
berg verkozen tot Persoon van
het Jaar 2019. 

Het weekblad kiest al sinds
1927 elk jaar de persoon die dat
jaar de meeste invloed heeft ge-
had. Tot twintig jaar geleden ge-
beurde dat onder de titel Man
van het Jaar.

De afgelopen twee jaar werd
de titel toegekend aan een groep.
Vorig jaar waren dat ‘de bewa-
kers van de waarheid’, een groep
journalisten en in 2017 de #Me-
too-beweging als ‘verbrekers van
de stilte’.

De 16-jarige Thunberg is Ti-
me’s jongste Persoon van het
Jaar ooit. Ze begon in de zomer

van 2018 met spijbelen van
school en het voeren van actie
voor de deur van het Zweedse
parlement in Stockholm om de
uitstoot van broeikasgassen te
stoppen. 

Ze kreeg internationaal navol-
ging; in september werd wereld-
wijd door scholieren en studen-
ten gedemonstreerd voor meer
aandacht voor het klimaat.

Thunberg heeft ook de Ver-
enigde Naties toegesproken en
wereldleiders ontmoet. Ze heeft
recent op de klimaatconferentie
in Madrid gewaarschuwd dat de
klimaatactivisten steeds meer
worden gehoord, maar niet door
politici die volgens haar geen ac-
tie ondernemen. 

Thunberg wordt in januari 17
jaar.

Greta Thunberg is
‘Persoon van het Jaar’



De Britse premier Boris
Johnson presenteert de verkie-
zing als een kans om de brexit
na jarenlang politiek geruzie nu
snel af te ronden. Hij voert cam-
pagne onder het motto ‘get
brexit done’ (regel de brexit) en
wil als zijn partij een parlemen-
taire meerderheid krijgt eind ja-

nuari de Europese Unie uit. Hij
heeft al een brexitdeal klaarlig-
gen.

Dat duidelijke standpunt
spreekt veel kiezers aan. De
Conservatieve Partij van
Johnson gaat op kop in de peilin-
gen, al kan volgens het gere-
nommeerde peilingsbureau

YouGov niet worden uitgesloten
dat geen enkele partij straks aan
een absolute meerderheid komt
in het Lagerhuis.

Als Johnson de verkiezingen
wint en zijn belofte uitvoert, be-
tekent dat niet dat het Verenigd
Koninkrijk zich direct helemaal
losmaakt van de EU. Er moet

ook nog worden onderhandeld
over de toekomstige handelsre-
latie. Daarom is afgesproken dat
de Britten zich tijdens een over-
gangsperiode na de brexit aan
EU-regels blijven houden. Veel
blijft dan bij het oude.

Die overgangsperiode duurt
tot eind 2020 en kan in principe

worden verlengd. Premier
Johnson belooft echter dat niet
te zullen doen. Daardoor blijft er
maar weinig tijd over voor de
complexe onderhandelingen
over de toekomstige relatie met
de EU. Gesprekken over han-
delsakkoorden kunnen jaren in
beslag nemen. 
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Vacature
De Raad van Advies nodigt kandidaten uit te solliciteren naar de functie van:

Juridisch Bestuursadviseur Raad van Advies
De Raad van Advies, een Hoog College van Staat, is het laatste adviesorgaan van de Regering 
van Sint Maarten, met name voor wat betreft wetgeving. De Raad van Advies wordt onder meer 
gehoord over alle ontwerpen van landsverordeningen en van landsbesluiten, houdende algemene 
maatregelen, alsmede omtrent voorstellen van Rijkswetten en van algemene maatregelen van 
Rijksbestuur. 

Hoofdtaken:
De adviseur verricht wetenschappelijk onderzoek op juridisch en bestuurlijk werkveld. In de 
adviezen over ontwerpen van wet- en regelgeving wordt aandacht geschonken aan onder meer 
de kwaliteit van wet- en regelgeving. Hierbij wordt gekeken naar de juridische, beleidsmatige en 
wetstechnische aspecten.

Functie-eisen:
• Een afgeronde opleiding in de rechtswetenschappen op WO-niveau;
• Minstens drie jaar ervaring in een beleidsadviserende functie;
• Vaardigheid in het doen van onderzoek, het rapporteren van onderzoeksresultaten 
 en het opstellen van adviezen;
• Affi niteit met wetgeving en kennis van de wetgevingstechniek;
• Inzicht in de bestuurlijke en maatschappelijke context van het functioneren van de Raad;
• Kennis van nationale en internationale regelgeving;
• Hoge graad van integriteit en discretie;
• Bezit van de Nederlandse nationaliteit.

Arbeidsvoorwaarden:
Bezoldiging conform schaal 13 van het Bezoldigingsregeling Ambtenaren. De overige 
rechtspositionele regelingen voor het overheidspersoneel in dienst van het Land Sint Maarten, 
waaronder gedeeltelijke vergoeding van de kosten voor overtocht bij het woonachtig zijn in het 
buitenland, zijn van toepassing; Opleidingen en trainingen.

Gegadigden die denken te voldoen aan de functie-eisen kunnen hun sollicitatiebrief vergezeld 
van een curriculum vitae en fotokopieën van behaalde diploma’s (incl. cijferlijsten) richten aan: 
De heer mr. A.G. Baly, Secretaris Raad van Advies, E.C. Richardson Street # 13, Philipsburg 
Sint Maarten of via e-mail: ajamubaly@councilofadvicesxm.com. Ook voor nadere informatie 
over de functie en het volledige functieprofi el kunt u contact opnemen met de heer mr. A.G. Baly, 
telefoonnummer +1 (721) 542 0953. Een psychologische test en/of een opdracht kan/kunnen 
deel uitmaken van de selectieprocedure. 

 

Advertentie

Boris Johnson presenteert de verkiezing als een kans om de brexit na jarenlang politiek geruzie nu snel
af te ronden.

Britten naar
de stembus
vandaag
Van onze redactie
Londen - De Britten moeten vandaag een keuze maken
die grote gevolgen kan hebben voor heel Europa. Zo’n 46
miljoen kiezers mogen vandaag stemmen in een lande-
lijke verkiezing die een einde moet maken aan de crisis
rond de brexit. Toch kan het politieke hoofdpijndossier
voorlopig niet worden dichtgeklapt.

De doelstelling om in 2030 40 procent minder CO2-uitstoot te heb-
ben dan in 1990 moet omhoog naar 50 tot 55 procent.

Frans Timmermans: Roer
om in klimaatbeleid EU
Van onze redactie
Brussel - Het roer moet rigou-
reus om als de EU in 2050 het
eerste klimaatneutrale ‘conti-
nent’ ter wereld wil worden. Er
zijn ingrijpende maatregelen
nodig in de landbouw, de indus-
trie en transport- en energiesec-
tor. De doelstelling om in 2030
40 procent minder CO2-uitstoot
te hebben dan in 1990 moet om-
hoog naar 50 tot 55 procent.

Voor de omschakeling is vol-
gens Brussel zeker 1000 miljard
euro nodig, dat moet worden ge-
mobiliseerd met hulp van de Eu-
ropese Investeringsbank (EIB)
en private investeringen. De
transitie mag niet ten koste gaan
van kwetsbare landen en bur-
gers. Daarom komt er steun ter
waarde van 100 miljard euro
tussen 2021 en 2027.

Dat is de kern van de ‘Green
Deal’ van de Europese Commis-
sie die door voorzitter Ursula
von der Leyen en vicevoorzitter
Frans Timmermans in Brussel
is gepresenteerd. De plannen va-
riëren van herbebossing en ver-

duurzaming van woningen op
grote schaal tot een volledig
schone staalproductie in 2030
en het terugdringen van het ge-
bruik van chemische bestrij-
dingsmiddelen. Door de ambiti-
euze klimaat- en milieustrategie
moet ook veel bestaande Euro-
pese wetgeving op de schop.

Voor burgers en bedrijven
kunnen de voorstellen soms gro-
te gevolgen hebben. Timmer-
mans en zijn kabinetschef, oud-
PvdA-leider Diederik Samson,
pleiten bijvoorbeeld voor een
Europese kilometerheffing en
een verscherping van de uit-
stootnormen voor personenau-
to’s en bestelbusjes. In 2025
moeten er een miljoen laadpa-
len voor elektrische auto’s langs
de Europese wegen staan. Batte-
rijen moeten in de toekomst her-
nieuwbaar zijn. Er komt veel
meer biologisch voedsel op ons
bord.

De lucht- en scheepvaart moe-
ten net als andere transportsec-
toren belasting gaan betalen op
fossiele brandstoffen. 



Van onze redactie
Abu Dhabi - Christian Horner,
de teambaas van Red Bull Ra-
cing, denkt niet dat de topcou-
reurs in de Formule 1, onder wie
Red Bull-rijder Max Verstappen,
na komend seizoen de overstap
gaan maken naar een ander
team. De contracten van de
meeste coureurs in de topteams,
waaronder dat van Verstappen,
lopen af aan het einde van 2020.
Hij gaat ervan uit dat de Limbur-
ger bijtekent voor 2021. Dat
schrijft het Algemeen Dagblad.

Het contract van wereldkam-
pioen Lewis Hamilton bij Mer-
cedes loopt eind 2020 ook af. De
Brit wordt al in verband ge-

bracht met een overstap naar
Ferrari. 

Volgens teambaas Toto Wolff
van Mercedes is er een kans van
75 procent dat hij blijft. Mocht
Hamilton het team verlaten, dan
zou Verstappen weer een kandi-
daat zijn om hem bij het team
op te volgen.

,,Verstappen is heel tevreden
in dit team. Wij zijn heel blij met
hem en hij past hier heel goed”,
zei Horner volgens Sky Sports.
,,Het is aan ons om hem een

competitieve wagen te geven ko-
mend jaar, maar als de rook uit-
eindelijk is opgetrokken zou het
mij niet verbazen als iedereen in
hetzelfde stoeltje blijft zitten.”

Volgens Horner ligt Charles
Leclerc nog onder contract bij
Ferrari en is Lewis Hamilton be-
hoorlijk tevreden bij zijn ploeg
net zoals Max dat is. ,,Als ze in
ongeveer gelijkwaardige wagens
zitten volgend jaar, waarom zou-
den ze dan ruilen of overstap-
pen?”

De handbalsters moesten
lang wachten in Kumamoto
voordat er zekerheid was. Het
team boekte zelf de noodzakelij-
ke zege op Zuid-Korea (40-33)
om nog een kans te houden op
de halve finales, maar was af-
hankelijk van de resultaten van
de resterende twee duels in de
hoofdronde.

Na het gelijkspel tussen Ser-
vië en Denemarken (26-26) en
de overwinning van de Noorse
ploeg op Duitsland was de eind-
stand duidelijk: Noorwegen met

8 punten door als nummer één
en Nederland met 6 punten als
nummer twee. Duitsland en
Servië bleven steken op 5 pun-
ten. Tegenstander in de halve fi-
nales morgen is olympisch kam-
pioen Rusland, de enige ploeg
die dit WK alle wedstrijden heeft
gewonnen.

Het bereiken van de laatste
vier is bijna een wonder te noe-
men, want Nederland verloor
deze week van Duitsland en De-
nemarken in de hoofdronde en
zag het zicht op die halve finales

steeds meer vertroebelen. De
ploeg redde het uiteindelijk
dankzij de 4 punten die hij door
overwinningen op Servië en
Noorwegen in de groepsfase
meenam naar de hoofdronde én
een broodnodige opleving tegen
Zuid-Korea.

Bij een gelijkspel tussen
Noorwegen en Duitsland was
Nederland niet doorgegaan en
als derde in de poule geëindigd,
maar beide landen vervulden
hun sportieve plicht en ze speel-
den allebei om de winst. Drie-

voudig wereldkampioen Noor-
wegen zette in de tweede helft
door en rekende af met Duits-
land, getraind door de Neder-
landse oud-bondscoach Henk
Groener.

Groener boekte in 2015 met
de Nederlandse handbalsters
het eerste grote succes door zil-
ver te veroveren op het WK.
Daarna volgden zilver op het EK
2016, brons op het WK 2017 en

brons op het EK 2018. Op de
Olympische Spelen van Rio in
2016 eindigde de ploeg als vier-
de.

Oranje is al zeker van deelna-
me aan het olympisch kwalifica-
tietoernooi voor de Spelen van
Tokio in 2020. 

Maar als het in Japan de we-
reldtitel verovert, is het recht-
streeks geplaatst voor het olym-
pisch toernooi.
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Oranje is al zeker van deelname aan het olympisch kwalificatietoer-
nooi voor de Spelen van Tokio in 2020. 

Handbalsters alsnog
naar laatste vier WK
Van onze redactie
Kumamoto - De Nederlandse handbalsters zijn toch door naar de halve finales van het
WK handbal in Japan. Dankzij de overwinning van Noorwegen op Duitsland (32-29)
eindigde de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade alsnog als tweede in de pou-
le en plaatste Oranje zich voor de zesde keer op rij bij de laatste vier op een titeltoer-
nooi.

Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, en Max Ver-
stappen. 

Red Bull-baas
verwacht
geen
stoelendans 

Waterpolosters verliezen
Van onze redactie
Montreal - De Nederlandse wa-
terpolosters hebben hun eerste
wedstrijd op het toernooi om de
Canada Cup verloren. In Mont-
real was het gastland net iets te
sterk, 11-10. Oranje is in voorbe-
reiding op de Europese titel-
strijd, die binnenkort in Boeda-
pest plaatsvindt.

Maud Megens en Sabrina 
van der Sloot zorgden voor de

meeste doelpunten van Neder-
land. Beide speelsters scoorden
vier keer. Bente Rogge en Ilse
Koolhaas maakten beiden één
treffer.

Nederland speelt in Montreal
ook nog tegen Rusland, China
en de Verenigde Staten. Daarna
reist de selectie van bondscoach
Arno Havenga door naar het
Amerikaanse Princeton, waar ze
deelneemt aan de Holiday Cup.

Barty beste tennisster 2019
Van onze redactie
Sydney - Ashleigh Barty is door
tennisbond WTA uitgeroepen
tot beste speelster van dit jaar.
De Australische won Roland
Garros en bereikte ook de eerste
plaats op de wereldranglijst. Dat
schrijft het Algemeen Dagblad.

Barty won dit jaar 57 partijen,

de meeste van iedereen. In 2014
stopte ze nog met tennissen en
koos ze volledig voor cricket.
Twee jaar later keerde ze weer
terug en brak ze door in de top.

De award voor beste nieuwko-
mer ging naar de Canadese Bi-
anca Andreescu, die de US
Open op haar naam schreef.



Van onze redactie
Napels - Enkele uren nadat Na-
poli zich had verzekerd van een
plek in de achtste finales van de
Champions League, heeft de
clubleiding besloten trainer Car-
lo Ancelotti te ontslaan. De 60-
jarige Italiaan moet vertrekken
vanwege de matige resultaten
van de voorbije weken. De zege
op Racing Genk (4-0) en daar-
mee een vervolg in de Champi-
ons League kwam te laat voor
Ancelotti. Het rommelde al we-
ken bij Napoli, vooral tussen de
spelers en voorzitter Aurelio De
Laurentiis.

Al voor het duel in Napels spe-
culeerden Italiaanse media over
een vertrek van Ancelotti, onge-
acht het resultaat. Hij zou deze
week worden ontslagen of zelf

opstappen vanwege de slechte
werksfeer. De gelouterde coach
was na de zege op Genk echter
strijdbaar. 

,,Ik heb nog nooit in mijn car-
rière zelf ontslag genomen en
dat zal ik ook nooit doen”, bena-
drukte Ancelotti, oud-coach van
onder meer Juventus, AC Milan,
Chelsea, Real Madrid en Bayern
München. Van de eigenzinnige
voorzitter De Laurentiis kreeg
Ancelotti even later te horen dat
hij is ontslagen.

Ancelotti, die als trainer kam-
pioen werd in Italië, Engeland,
Frankrijk en Duitsland en zowel
met AC Milan (twee keer) als Re-
al Madrid de Champions League
won, werkte sinds vorig jaar bij
Napoli. Hij leidde de lichtblauwe
formatie afgelopen seizoen weer

naar de tweede plaats in de Serie
A, achter Juventus. 

Dit seizoen vallen de resulta-
ten in eigen land echter tegen.
Napoli staat op de zevende plek

en wist de laatste zeven competi-
tieduels niet te winnen. In de
Champions League bleef de club
van de oud-PSV’ers Dries Mer-
tens en Hirving Lozano en ex-

Ajacied Arek Milik wel ongesla-
gen.

Volgens Italiaanse media
staat Gennaro Gattuso al klaar
om Ancelotti te vervangen.

Van onze redactie
Lyon - Memphis Depay zegt dat
hij na de wedstrijd van zijn club
Olympique Lyon tegen RB Leip-
zig in de Champions League is
bespuugd door fans van zijn ei-
gen club en heeft de clubleiding
verzocht maatregelen te nemen
tegen de supporters.

De aanvaller had dinsdag een

heldenrol vertolkt in de wed-
strijd door de gelijkmaker voor
zijn rekening te nemen (2-2),
waardoor Lyon zich alsnog kwa-
lificeerde voor de knock-outfase.
Bij het vieren van dat succes
stapte Depay resoluut af op een

supporter die een spandoek om-
hoog hield dat tegen zijn ploeg-
genoot Marcelo was gericht.
Daarop ontstond er veel tumult
tussen spelers en fans.

,,De clubleiding moet hier-
voor verantwoordelijkheid ne-

men. We kwalificeren ons en
dan verlaat je het veld op deze
manier? Hier is iets goed fout.
De fans spuugden zelfs naar
ons, dat heb ik nog nooit meege-
maakt”, zei Depay tegen Franse
media.

Op het bewuste spandoek was
de kop van een ezel getekend,
met daarbij de tekst ‘Marcelo op-
sodemieteren’. Depay kon er
niet over uit. ,,Wie neemt er nou
de tijd om een spandoek van een
ezel te maken? Dan moet je echt
iets beters met je leven gaan
doen”, sprak hij op tv-zender
RMC Sport.

,,Nu zit iedereen helemaal
stuk”, zei hij na de nederlaag te-
gen Valencia (0-1) die Ajax een
plaats in de achtste finales van
de Champions League kostte.
,,Woensdag ook nog en donder-
dag mag van mij ook nog 
iedereen treuren. Maar vanaf
morgen zal de knop toch 
om moeten. Dan moet alles 
op AZ gericht zijn”, zei hij giste-
ren. 

Makkelijker gezegd, dan ge-
daan. Op het moment dat Ten
Hag na het verlies tegen Valen-
cia de kleedkamer binnenliep,
leek het wel of zijn ploeg net als
op 8 mei van dit jaar tegen de
Spurs in de 96e minuut een
plaats in de finale van de Cham-
pions League had verspeeld. ,,De
teleurstelling was enorm, echt
heel groot”, zag hij.

Ajax duikelde in de laatste
speelronde van de groepsfase

van de koppositie naar de derde
plaats in de poule, een positie
die recht geeft op voetbal in de
Europa League na de winterstop.
Voor de andere Nederlandse
club is dat een prijs. ,,Maar wij
willen in de Champions League
voetballen”, treurde Dusan Ta-
dic.

Prachtige duels in het vorige
seizoen met Bayern München,
Real Madrid, Juventus en Tot-
tenham Hotspur zijn naar meer
gaan smaken in Amsterdam.
Ook zonder Frenkie de Jong en
Matthijs de Ligt scoorde Ajax dit
seizoen zeven keer op bezoek bij
Chelsea en Valencia. Lille OSC ,
de huidige nummer drie van
Frankrijk, werd over twee duels
met 5-0 verslagen. 

,,Maar het zat ook niet mee in
beide duels met Chelsea”, doel-
de Ten Hag op een afgekeurd
doelpunt, twee rode kaarten, een

onthouden penalty en een straf-
schop tegen. Wij zijn geen Euro-
pese top”, zei Donny van de
Beek met de adrenaline van het
verloren duel met Valencia nog
in zijn lijf. 

,,Maar we kunnen het iedere
ploeg wel heel lastig maken”,
stelde Ten Hag even verderop.
,,Echte topploegen hebben bre-
dere selecties maar dat heeft ook
weer zijn nadelen. Wij hadden
nu ook de pech dat we met
Quincy Promes, David Neres en
Zakaria Labyad drie spelers voor
dezelfde positie misten. Want
Schuurs en Dest stonden er bij-
voorbeeld wel als ze nodig wa-

ren.” Ajax nam vier dagen na het
debacle tegen de Spurs in de
thuiswedstrijd tegen FC Utrecht
(4-1) een voorschot op de 34e
landstitel. ,,Als je een kampioen-
schap veilig kan stellen, dan is
het makkelijker om een enorme
teleurstelling een plekje te ge-
ven”, besefte Ten Hag die zon-
dag met koploper Ajax een voor-
sprong van drie punten op AZ
verdedigt.

Van de Beek verwacht dat
Ajax er gewoon staat tegen AZ.
,,Het zou wel een rampweek
worden als we na Willem II en
Valencia ook van AZ verliezen.
Dat mag niet hoor.”
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Ajax duikelde in de laatste speelronde van de groepsfase van de
koppositie naar de derde plaats in de poule.

‘Ajax moet
verdriet
plekje geven’
Van onze redactie
Amsterdam - Trainer Erik ten Hag staat voor de loodzwa-
re opgave zijn zwaar teleurgestelde spelers weer op te
lappen voor het uitduel van zondag met AZ. 

De 60-jarige Italiaan moet vertrekken vanwege de matige resultaten van de voorbije weken. 

Napoli ontslaat Ancelotti
ondanks het succes 

Van Marwijk
denkt dat
hij stopt
als coach 
Van onze redactie
Hilversum - Bert van Marwijk
verwacht niet dat hij nog terug-
keert als coach in het voetbal.
Dat zegt de voormalige bonds-
coach van het Nederlands elftal
in een interview met VTBL. ,,Ik
vind het moeilijk om te zeggen:
ik stop. Dat is zo definitief. Maar
de kans dat ik nog wat ga doen is
heel erg klein.”

Vorige week werd Van Mar-
wijk (67) ontslagen als bonds-
coach van de Verenigde Arabi-
sche Emiraten. Dat kwam voor
hem onverwacht. Hij was daar
sinds maart actief. Van Marwijk:
,,Als ik nu moet kiezen tussen
coach zijn of opa, dan kies ik
voor het laatste.”

Van Marwijk was van 2015 tot
en met 2017 bondscoach van
Saudi-Arabië, waarmee hij zich
plaatste voor het WK van 2018.
Op het WK had hij niet de lei-
ding over Saudi-Arabië, maar
over Australië. Hij was op de
achtergrond ook adviseur bij
PSV, waar zijn schoonzoon
Mark van Bommel trainer is.

Van 2008 tot 2012 was Van
Marwijk bondscoach van Oran-
je. Op het WK van 2010 bereikte
hij met Nederland de finale. In
het Soccer City van Johannes-
burg was Spanje destijds te
sterk.

Bespuugde Depay eist actie clubleiding Lyon 
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How can you detect a gas leak?

Security tips!

What should you do  
in case of a gas leak?

FOR YOUR SAFETY!

1

2

3

4

5

rotten eggs.

You will hear a hissing 

sound like “shhhh”.

Check the color of the flames. 

It should be blue.

You will see a white residue

on the gas pipes.

Do not smoke, do not turn on

light switches, and do not use 

electronic devices.

You will experience symptoms 

like headache, nausea, trouble 

breathing and/or eye irritation.

Open doors and windows

to ventilate the area.

Go outside and call Curgas’s 

emergency number 

Check by doing the soap and 

water test. If you see bubbles 

forming there is a gas leak.

Do not turn on the stove.

General
Always place cylinders in an 
upright position.
Always place cylinders outside, 
in a ventilated area.
Always place cylinders on a 
concrete floor or blocks.
Do not place cylinders near
electric motors (minimum
distance: 1.5 M).
Keep the cylinders as far away as 
possible from your stove or oven 
(minimum distance: 3 M).
Have your gas installation 
checked every 5 years by an
authorized professional.

20 LBS gas cylinders
Use a special gas connector to 
connect the hose from the exit 
of the cylinder to the stove.
Always use regulators with a lock.
Check the hose regularly (every 
month). Look for cracks or tears.
Do not attempt to fix a broken 
hose, always buy a new one.

Close the gas tap and the 

valve of the cylinder.

 520-0427.
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