
Dat blijkt uit het bouwkundig
inspectierapport dat het bureau
Marrel Advies in opdracht van
Gevolmachtigde minister Mar-
velyne Wiels (Pueblo Soberano)
heeft uitgebracht. 

Op 24 april stelde Wiels, in re-
actie op het bericht in deze krant
over een op handen zijnde ver-
bouwing, dat het achterstallig
onderhoud aan het Kas di Kòr-
sou in Den Haag zo groot was
dat er sprake zou zijn van
‘instortingsgevaar’. Deze type-
ring door Wiels kwam ook afge-
lopen week uitvoerig aan bod tij-
dens een Statendebat in Willem-
stad over het Curaçaohuis.

Die bewering staat haaks op
het inspectierapport dat Wiels
op dat moment reeds in haar be-
zit had. Marrel Advies - overi-
gens een eenmanszaak die on-
der nog vijf andere handelsna-
men opereert, waaronder Marrel
Events - bevestigde op 22 april
dat de twee monumentale kan-
toorpanden aan de Badhuisweg
tekenen van zware verwaarlo-
zing vertonen, maar bouwkun-
dig in redelijke staat verkeren.

Het inspectierapport is vlak
voor het debat dat dinsdag in de
Staten werd gevoerd over de om-
streden handel en wandel van
Wiels openbaar gemaakt. Vooral
de tijdlijn van de diverse docu-
menten is opmerkelijk. De Ge-
volmachtigde minister voerde
eind april voor de aanvankelijk
door haar ontkende tijdelijke
verhuizing naar Villa Bon Air
aan dat er een direct gevaar op
instorten zou bestaan. Dat wordt
niet ondubbelzinnig tegenge-
sproken door de inspectie van
Marrel Advies. Bovendien blijkt
het besluit om naar een tijdelijke
behuizing uit te wijken al geno-
men is voordat de uitkomsten
van het technisch onderzoek be-
kend waren.

Bij de aan de Staten overlegde
documenten bevindt zich ook
een notitie van voormalig inte-
rim-directeur van het Kabinet,
Melvin Statia, waarin deze uit-
voerig ingaat op de vele gebre-
ken. De notitie lijkt bedoeld te
zijn als een woordelijke toelich-
ting op het inspectierapport,
maar kan dat niet zijn: Marrel
rapporteerde op 22 april, terwijl
het memo van Statia op 4 april is
gedateerd. Overigens voor zover
het stuk daadwerkelijk afkom-

stig is van de interim-directie,
want daarover bestaan gerede
twijfels. De als ‘strikt vertrouwe-
lijke’ aangemerkte notitie is
‘Van Melvin Statia aan de Gevol-
machtigde minister van Cura-
çao’ en wordt ook afgesloten met
de initialen van de interim-direc-
teur: M.I.S. In de tekst zijn ech-
ter formuleringen te traceren die
er op duiden dat niet Statia,
maar Wiels zelf de werkelijke
auteur is. Zo valt er onder meer
te lezen: ,,Bij mijn aantreden als
Gevolmachtigde minister van
Curaçao op 10 juni 2013” en ,,Bij
mijn aantreden bij dit Kabinet
en de start van de voormalige Di-
recteur a.i.”

In de notitie - door wie dan
ook geschreven - wordt er mel-
ding van gemaakt dat een niet
met name genoemd ‘onafhanke-
lijk’ bedrijf op 24 oktober 2013
een schouw heeft gedaan in het
kader van de (strenge Neder-
landse) wetgeving op het gebied
van arbeidsomstandigheden. 

Het onderzoek leverde een
groot aantal verbeterpunten op.
In de notitie wijst Statia dan wel
Wiels op de wettelijke zorgtaak
van werkgevers: ,,De overheid
van Curaçao kan en mag niet
toestaan dat de veiligheid van
haar onderdanen in gevaar
wordt gebracht. Mensenlevens
lopen reëel gevaar.” Hoewel een
deel van de aanbevelingen rela-
tief simpel en op korte termijn
uit te voeren was, deed Wiels er
niets mee. Zij negeerde ook het
advies om een Risico Inventari-
satie en Evaluatie te laten opstel-
len. Die passiviteit plaatst een
andere passage in de bewuste
notitie in een bijzonder daglicht:
,,De ontkenning van de onveili-
ge situatie of berustende hou-
ding van mijn voorgangers wek-
te in principe verbazing bij mij
op en schept reden tot ernstige
zorg”.

Wiels liet intussen wel haar
ambtswoning voor 250.000 gul-
den verfraaien. En zij gaf op-
dracht de vloerbedekking van de
Cola Debrotzaal te vervangen.
Door onkunde van de uitvoerder
(de echtgenoot van een nicht van
Wiels) lieten de tegels binnen
enkele dagen al weer los.
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Staten herdenken 30 jaar Curaçaose vlag

Tijdens de plechtige zitting van de Staten van
Curaçao in verband met de Dag van de Vlag, die
gisteren voor de dertigste keer werd gevierd, liet
Statenvoorzitter Mike Franco (PAIS) een video-opna-
me zien van zijn vader, wijlen Willie Franco (MAN),
die in 1984 als gedeputeerde een toespraak hield in
verband met de eigen vlag van Curaçao, toen nog een
eilandgebied van de Nederlandse Antillen, sinds 2010
een land binnen het Koninkrijk. Als jongeling woonde
de huidige parlementsvoorzitter deze belangrijke toe-
spraak bij. De Statenvergadering op 2 juli 2014 begon
met het vertolken van het Curaçaose volkslied door
vier jongeren op viool en cello. FOTO’S TICO VOS

Geen gevaar
instorten van
Curaçaohuis
Rapport ontkracht beweringen Marvelyne Wiels
Door René Zwart
Den Haag - Er is geen enkele aanwijzing dat het
Curaçaohuis op instorten staat.

Functioneren Francisca in Staten
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De fractie van Pue-
blo Soberano heeft een brief ge-
stuurd naar Statenvoorzitter Mi-
ke Franco waarin hem verzocht

wordt nog een agendapunt toe te
voegen aan de vergadering die
voor vanochtend gepland staat.
De PS-fractie wil vandaag het
functioneren van de minister

van Sociale Ontwikkeling, Ar-
beid en Welzijn bespreken. Mi-
nister Jeanne-Marie Francisca
staat zelf gepland om morgen in
de Staten te verschijnen om de
parlementariërs de antwoorden
te geven die ze hen nog ver-
schuldigd is. Vreemd is dat de
fractie van Pueblo Soberano niet
deze vergadering afwacht om
daarna het functioneren van
hun minister te bespreken. In
de wandelgangen wordt al ge-
roepen dat er een motie van
wantrouwen voor de SOAW-mi-
nister, die sinds haar aanstelling
vorig jaar regelmatig onder vuur
is komen te liggen, dreigt. Fran-
cisca was gisteren zelf niet be-
reikbaar voor commentaar. Sta-
tenlid voor PS, Elmer Wilsoe,
heeft in gesprek met deze krant
laten weten dat een motie van
wantrouwen helemaal afhanke-
lijk is van hoe de vergadering
loopt. In de La Prensa van dins-
dag laat ze weten dat als ze moet
vertrekken ze dit met opgeheven
hoofd zal doen: ,,Ik ben publiek
aangesteld als minister en als ik
moet vertrekken zal ik dit ook
publiekelijk doen.” De SOAW-
minister was twee weken gele-
den nog aanwezig in de Staten.
De verwachting was toen dat zij
vragen, die ruim zes weken eer-
der aan haar gesteld waren, tij-
dens deze vergadering beant-
woord zouden worden. Vele kri-
tische vragen van de parlemen-
tariërs bleven echter onbeant-
woord en Francisca gaf aan het
begin van de vergadering ook
aan de interne problemen
binnen haar ministerie niet te
zullen bespreken. 
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