
Van een onzer 
verslaggevers
Den Haag - Inwoners van
Caribisch Nederland kun-
nen er niet zeker van 
zijn dat zij gelijk behan-
deld worden met Neder-
landers in Europa. Veel
verdragen en wetten op
het gebied van mensen-

rechten gelden alleen in
Europees Nederland, ter-
wijl de problemen in Cari-
bisch Nederland ook groot
zijn. 

Dat stelt het College
voor de Rechten van de
Mens in het gisteren gepu-
bliceerde rapport over de
mensenrechten in Neder-
land in 2013. Het College
vindt die verschillen on-
wenselijk: ,,Als de regels
niet gelijk zijn, is niet al-
tijd duidelijk of is voldaan
aan het gelijkheidsbegin-
sel.” Dat is een belangrijk
punt, want gelijke behan-
deling - het verbod op dis-
criminatie tussen burgers
- staat centraal in artikel 1
van de grondwet.

De Nederlandse wet- en

regelgeving moet daarom
ook op Bonaire, Sint Eu-
statius en Saba (BES) wor-
den toegepast, vindt het
College. De rapporteurs
zijn benieuwd welke over-
wegingen een rol spelen
bij het wel of niet toepas-
sen van wet- en regelge-
ving in Caribisch Neder-

land. Dit moet worden
meegenomen in de ko-
mende evaluatie van de
staatkundige structuur
voor de BES-eilanden, al-
dus het College.

Begin met aanpak 
huiselijk geweld

Vrouw ‘Monster’
heeft gelijk
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In 2014
afname
op Hato
Insel Air levert bijna helft totaal aantal
passagiers van, naar en via CAP
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Luchthaven Hato registreert in de
eerste vijf maanden van dit jaar een daling van
het aantal passagiers ten opzichte van dezelfde
periode een jaar eerder.

Tot en met mei 2014
maakten 662.354 reizigers
gebruik van Curaçao Air-
port Partners (CAP), ex-
ploitant van de luchtha-
ven. Uit analyse door het
Antilliaans Dagblad van
cijfers van CAP, die Chata
op een nieuwe website 
beschikbaar stelt, blijkt 
dat het aantal vertrekken-
de passagiers met een
internationale bestem-
ming licht, namelijk met 
1 procent, is afgeno-
men.

De hoeveelheid vertrek-
kende reizigers met een
‘binnenlandse’ bestem-
ming - bedoeld wordt de
eilanden van de voormali-
ge Nederlandse Antillen -
is gezakt met 8 procent.
En wat betreft de op Hato
arriverende passagiers is
er een dip van 5 procent
vergeleken met dezelfde
eerste vijf maanden in
2013. Maar de grootste
terugval betreft de zoge-
heten ‘transfers’; die zijn
met bijna een derde, na-
melijk 29 procent, ge-
daald.

Transferreizigers blij-
ven niet op Curaçao, maar
zijn op doorreis. Daarbij is
van en naar Venezuela de
grootste markt, maar die is
fors teruggevallen - ook al
in 2013 ten opzichte van
2012 - en het is niet de ver-
wachting van CAP dat de-
ze Venezolaanse transfer-
markt op korte termijn

weer zal aantrekken. Voor
transferverkeer is de 
lokale luchtvaartmaat-
schappij Insel Air een be-
langrijke, zo niet dé be-
langrijkste toeleverancier.
Insel speelt sowieso een
bijzonder belangrijke rol
voor CAP en Hato. Van de
hele ‘taart’ neemt Insel 47
procent, bijna de helft dus
van het totale passagiers-
verkeer, voor haar reke-
ning.

Op afstand gevolgd
door de tweede grootste
klant van CAP, namelijk
Insel-partner KLM met 17
procent. Deze cijfers be-
treffen het verkeer van ja-
nuari tot en met mei dit
jaar. Arke is goed voor 
11 procent. American Air-
lines 10 procent. Daarna
volgen Avianca, Surinam
Airways SLM, Air Berlin
en Copa met 3, 2, 2 en 2
procent.

Bezetting van/naar 
A’dam 97 procent
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‘Artikel 1 op BES niet zeker’
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Feest op Dag van de Vlag

Feestelijk, dat was de viering van Dia di Bandera
(Dag van de Vlag) gisteren. Zo was er een officiële
ceremonie op het Brionplein waar de Curaçaose
vlag fier in de top van de mast wapperde. Maar 
tijdens deze nationale vrije dag, die voor de 
dertigste keer gevierd werd, pakten sommige
Curaçaoënaars het net even anders aan: zij klom-
men naar het hoogste punt van Curaçao om van-
uit daar de vlag te laten wapperen. Tijd om stil te
staan bij Dia di Bandera was er ook in Miami bij
het Curaçao Culinairy Team: gekleed in de kleuren
van het land vertegenwoordigden zij daar Curaçao
tijdens de Taste of the Caribbean. 
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