
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Fundashon Wega
di Number Kòrsou (FWNK)
heeft geen zicht op de totale ver-
koop van loten via sms. Dat geeft

minister Stanley Palm (PAIS)
van Economische Ontwikkeling
in een brief aan Staten, geda-
teerd 23 juni, te kennen. Palm
reageert hiermee op eerdere vra-

gen gesteld door Statenlid voor
oppositiepartij PAR, Armin
Konket, over de sms-loterij. De
parlementariër wilde onder an-
dere van de Economieminister
weten of de verkoop van loten
via sms in de afgelopen negen
maanden gewoon heeft plaats-
gevonden, zelfs nadat premier
Ivar Asjes (PS) had verklaard dat
dit illegaal plaatsvindt. Dit sloeg
vooral op de sms-loten die 
Robbie’s Lottery aanbiedt;
‘sms2win’. Deze en andere vra-
gen werden al op 11 maart ge-
steld. ,,De betreffende stichting
(verwijzende naar FWNK, red.)
kan informatie verstrekken over
de verkoop van Wega di Number
Kòrsou en de extra trekking via
de vergunningseigenaren en
hun eigen verkopers op straat.
De verkoop van loten via sms is
geen product dat onder de be-
treffende stichting valt en con-
form haar statuten krijgt ze hier
ook geen informatie over. Daar-
om heeft deze stichting dan ook
geen zicht op de totale verkoop
van loten via sms. Ik kan dus
niet aangeven of deze verkoop
nog steeds plaatsvindt. Ook over
de omvang kan ik geen informa-
tie geven”, aldus Palm.  Eind
april gaf Palm al te kennen dat
er, sinds de uitspraak van Asjes
dat de sms-loterij illegaal is, 262
vestigingen op nummerverkoop
zijn gecontroleerd. Van deze
262 vestigingen is een overgroot
deel van 230 vestigingen in han-
den van Chinezen. Zes vestigin-
gen zijn van Arabieren, vier van
Haïtianen, drie van Latijns-
Amerikanen, zestien van Portu-
gezen en drie van lokale perso-
nen. ,,Tijdens de controles is ge-
constateerd dat zestien ves-
tigingen, allen van Chinezen af-
komstig, nummers verkochten.
Aangezien dit in strijd is met de
vestigingsvergunning, is er naar
al deze vestigingen een brief ge-
stuurd waarin wordt aangegeven
wat de wet inhoudt”, aldus
Palm. Enige tijd na het uitzen-
den van de brieven is gebleken
dat twee vestigingen de wet nog
steeds niet naleefden. ,,Zoals
aangekondigd, zijn er tegen de-
ze vestigingen maatregelen ge-
troffen”, zo schrijft Palm. Pre-
mier Asjes was gisteren niet be-
reikbaar voor commentaar. 
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Curaçao krijgt eigen kleuren

De toeristentrekpleister in Punda, het woord Curaçao, krijgt de kleu-
ren van het land. De letters waren eerder nog lichtblauw maar er
wordt hard gewerkt om dat te verhelpen. Met een donkerblauw en
geel straalt het woord nog meer Curaçao uit. Toeristen konden ove-
rigens gisteren niet met het woord op de foto: de verf was nog nat. 
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Navarro: Na zaak
Magnus treed ik af
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Zodra de zaken
Magnus en Maximus zijn opge-
lost, treedt Nelson Navarro af als
minister van Justitie. Dat heeft
de bewindsman onlangs aange-
geven.

Het is niet de eerste keer dat
deze Justitieminister die door re-
geringspartij PAIS is aangewe-
zen, deze nogal ongebruikelijke
uitspraak doet. Eerder heeft hij
tijdens een Statenvergadering,
waarin zijn beleid onderwerp
van gesprek was, ook al hetzelf-
de verklaard.

In mei 2013 - vijf maanden
nadat Navarro als minister van
Justitie van het toen nog taken-
of transitiekabinet van premier
Daniel Hodge was aangetreden -
kreeg hij te maken met de
moord op de Pueblo Soberano-
leider Helmin Wiels. De politi-
cus werd op klaarlichte dag op
het strand van Marie Pampoen
doodgeschoten. Hoewel er
sindsdien verschillende verdach-
ten zijn aangehouden, blijft de
zaak onopgelost omdat er van de
‘intellectuele daders’ nog ieder
spoor ontbreekt. 

Het Openbaar Ministerie zegt
al ver te zijn met het onderzoek,
maar tot op heden is er nog geen

sprake van één of meer aanhou-
dingen in de zaak die de naam
Maximus heeft gekregen. De
Justitieminister sinds de moord
op Wiels, naar eigen zeggen
constant overladen met doods-
bedreigingen. 

Navarro: ,,Toen mij werd ge-
vraagd om deze functie aan te
nemen, heb ik volmondig ‘ja’ ge-
zegd. Je wil natuurlijk graag je
land helpen. Maar wanneer je op
een gegeven moment dagelijks
met de dood wordt bedreigd, is
dat niet leuk meer. Mijn familie
ziet me liever vandaag dan mor-
gen opstappen. Niemand wil dat
haar man of vader iets over-
komt.” 

De reden waarom Navarro
niet onmiddellijk aftreedt, rust
volgens de minister naar eigen
zeggen in zijn verantwoordelijk-
heidsgevoel. ,,Ik ben niet een
man die vlucht voor zijn verant-
woordelijkheden. De heer Wiels
is vermoord terwijl ik minister
was, dan is het wel zo netjes om
deze zaak op te lossen voor ik af-
treed.”

Eerder werd gezegd dat min
of meer bekend is wie er achter
de moord zit(ten), maar dat het
er op aankomt om het ook te
kunnen bewijzen.

Omzet sms-lot vaag


