
Zo mogen journalisten de mi-
nisters niet aanspreken met ‘bo’
(vrij vertaald naar jij) maar met
‘meneer’ of ‘mevrouw’ of ‘mi-
nister’ of ‘minister-president’.
,,Vermijd, conform het fatsoen
etiquette, gebruik van het woord
‘bo’ op het moment dat de ge-
zagdrager wordt aangesproken”,
aldus het ministerie van Alge-
mene Zaken in een persbericht. 

Verder moet de verslaggever
zich bij iedere persconferentie
legitimeren middels de verkre-
gen accreditatiebadge van Fòrti
en een geldig legitimatiebewijs
en moeten mobiele telefoons op
‘stil’ worden gezet om storing in
de uitzending te voorkomen.
Gebruik van mobiele telefoons
is gedurende de persconferentie
van de ministerraad niet toege-
staan. Het is niet toegestaan om
voor, tijdens en na de persconfe-
rentie niet-passende taal te ge-
bruiken in de zaal van de mi-
nisterraad en per medium mag
er slechts één redacteur en een
fotograaf of cameraman tijdens
de persconferentie aanwezig
zijn. In de gedragscode van de
regering is ook speciale aan-
dacht besteed aan kledingvoor-
schriften. Aanwezigen mogen
geen slippers, sportschoenen,
sandalen, T-shirts, reclames-
hirts, blouses zonder mouwen,
hemdjes met spaghettibandjes,
korte broek of een pet dragen. 

En verder: ,,De aanwezige
journalist moet de instructies
van de vertegenwoordiger van
Directie Communicatie & Voor-
lichting opvolgen. De journalist
kan vragen stellen wanneer hem
de beurt wordt gegeven. Hij kan
een korte opmerking maken of
introductie geven voor zijn
vraagstelling, maar dan wel op
respectvolle en objectieve wijze.
Iedereen die aanwezig wenst te
zijn bij de persconferentie van
de ministerraad moet een lijst
van aanwezigheid tekenen.” Tot
slot geeft het ministerie van Al-
gemene Zaken aan dat een ieder
die zich niet aan de gedragscode

houdt, verzocht zal worden - het-
zij door de minister of door de
coördinator - de zaal te verlaten.
Hierbij zal deze persoon verge-
zeld worden door een beveili-
gingsbeambte. 

Deze gedragscode komt pre-
cies een week nadat er in de ge-
meenschap commotie is ont-
staan omdat premier Ivar Asjes
(Pueblo Soberano) journalist
Yves Cooper verzocht de weke-
lijkse persconferentie van de mi-
nisterraad te verlaten omdat hij
een suggestieve vraag zou heb-
ben gesteld. 

Antilliaans Dagblad Zaterdag 17 mei 2014 7

Curaçao

Advertentie

Curaçaoënaars trouwen in Vaticaan

In de basiliek van San Pedro in Vaticaan in Italië is het Curaçaose stel Vanessa Marcha en Marco
Antonio Jesus de Vieira getrouwd. Ten overstaande van honderd genodigden gaven ze elkaar het ja-
woord. FOTO RENSLY SIMON

Regering
komt met
gedragscode 
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De regering van Curaçao heeft deze week
een gedragscode geïmplementeerd die journalisten tij-
dens persconferenties van de ministerraad in Fòrti moe-
ten hanteren. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is beslag gelegd bij Ctex.
Dat gebeurde volgens directeur Anthony
de Lima omdat de Curaçaose Wegen-
bouw Maatschappij (CWM) zekerheid wil
dat ze worden betaald. Zij zouden nog

een half miljoen gulden krijgen. De Lima
verzekert dat CWM betaald krijgt, maar
daarvoor moeten zij wel eerst betaald

worden door de overheid. Eerder kwa-
men al berichten naar buiten dat het
splinternieuwe Ctex failliet zou zijn of op

het punt zou staan bankroet te gaan. Daar
zou absoluut geen sprake van zijn, zei de
directeur in een eerder artikel in deze
krant. Wel wordt er met een bankencon-
sortium onderhandeld over de herstruc-
turering van de financiering.

CWM legt beslag bij Ctex

Uitspraak zaak Fiji in drie weken
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er volgt over drie
weken uitspraken in de zaak
‘Fiji’. 

Dat laat persrechter van het
Gemeenschappelijk Hof van

Justitie, Mauritsz de Kort, we-
ten. De zaak ‘Fiji’ is een om-
vangrijke witwaszaak en speelt
zich af op Bonaire. De zaak werd
de afgelopen dagen behandeld
op Curaçao. 

De zaak met de projectnaam
‘Fiji’ heeft betrekking op ver-
meende beleggingen vanuit
misdrijf afkomstige gelden 
in ontroerend goedprojecten,
zwaar materieel en goudhandel. 


