
Dat stelt MFK-parlementariër
Gerrit Schotte. Volgens hem is
dit het bewijs dat de aanwijzing
die Curaçao in juli 2012 kreeg
een politieke zet was voor een re-
geringswissel. De oud-premier
van Curaçao, onder wie er een
aanwijzing kwam, zegt dat de
woorden van premier Mike
Eman van Aruba hem nog hel-
der voor de geest staan en ook
die van Nederland, toen Curaçao
een aanwijzing van de Rijksmi-
nisterraad kreeg. Eman stemde
voor de aanwijzing en zei vol-
gens Schotte dat dit ‘een fase’ is
waar Curaçao als nieuw auto-
noom land doorheen moet. 

Rutte zei volgens de oud-pre-
mier dat ‘een geordende uitvoe-
ring’ van de in 2010 gemaakte
afspraken cruciaal was. ,,Geen
sluitende begroting voor 2012 is
een ernstig feit”, zei Rutte na-
dien volgens Schotte. ,,Vooral
voor de bevolking van Curaçao.
Wij zijn daarom zeer gemoti-
veerd deze lijn vast te houden.”

Schotte vindt het raar dat er in
vijf jaar een schuld is opge-
bouwd op Aruba die het dubbele
is van wat er daarvoor in 23 jaar
aan schuld was opgebouwd.

,,Dezelfde premier die instemde
met ingrijpen op Curaçao, heeft
de schuld naar 4,6 miljard florin
laten oplopen.” De MFK-leider
vindt het ongelooflijk dat er bij
Curaçao werd ingegrepen na
een schuld van 55 miljoen en 98
miljoen, waarbij over een ‘se-
rieuze’ zaak werd gesproken.
,,Als dit serieus was, hoe moeten
we 2,2 miljard florin schuld in
vijf jaar tijd dan noemen?”

Dit alles toont aan dat wat er
in juli 2012 is gebeurd, onder-
deel was van een plan om de re-
gering te wisselen, stelt Schotte.
,,Het volk stemt voor jou, maar
anderen besluiten dat je niet
mag regeren. Of ze gebruiken
de gouverneur, politieke verra-
ders, middelen van supervisie of
justitie om je te elimineren.”
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Schotte:
Aanwijzing
politieke zet
MFK-leider: Plan was wisseling van regering
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Aruba heeft in vijf jaar tijd de nationale
schuld verdubbeld van 2,2 miljard florin naar 4,6 mil-
jard florin en Nederland kijkt toe hoe de schuld nog ver-
der oploopt.” 

Onafhankelijkheidsdag groots gevierd
Door Els Kroon
Willemstad - De
traditionele 4th of
July-receptie van het
Amerikaanse consu-
laat werd vrijdag-
avond druk bezocht.
Meer dan 600 per-
sonen, waaronder
gouverneur Lucille
George-Wout en
premier Ivar Asjes,
gaven gehoor aan de
uitnodiging van
consul-generaal Jim
Moore om de 238e
verjaardag van de
ondertekening van
de onafhankelijk-
heidsverklaring
samen te vieren.

Hoogtepunten
van de avond waren
de toespraken van de
consul en de pre-
mier die beiden de
goede verstandhou-
ding en samenwer-
king op velerlei
gebied benadrukten,
het voorstellen van
viceconsul Solmaz
Sharifi en het traditi-
onele vuurwerk.

Het grote terras
van het Roosevelt-
huis bood aan velen
een uitstekende
netwerkgelegenheid
in een vriendschap-
pelijke sfeer zoals
ook bedoeld bij de
bouw van het com-
plex, meer dan
zestig jaar geleden. Het traditionele vuurwerk. FOTO ELS KROON

Fer hoopt op finale
Van onze redactie
Rio de Janeiro - Leroy Fer
hoopt nog op het WK in actie
te komen. Oranje zal dan wel
de finale moeten halen. De
voetballer met Curaçaose
roots kampt met een hamst-
ringblessure, die hem woens-
dag tijdens de halve eind-
strijd tegen Argentinië nog
aan de kant houdt. Ook Nigel
de Jong heeft nog hoop. Hij
liet zich gisteren even op de
training van het Nederlands
elftal zien. De middenvelder

nam deel aan de warming-up
en haakte weer af toen er een
bal in het spel kwam. De
Jong herstelt van een lies-
blessure, die hem volgens de
medische staf van het Neder-
lands elftal het hele WK kost.
De middenvelder vertelde
zaterdag na afloop van het
duel met Costa Rica echter
dat hij voor ligt op schema.
Dat leidde weer tot specula-
ties over een optreden van De
Jong in een mogelijke WK-
finale. 

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Bij het Omega Col-
lege zijn voor het afgelopen
schooljaar goede resultaten ge-
boekt. Dat laat de school weten.
Uit cijfers die de school beschik-
baar heeft gesteld blijkt dat op
vsbo-niveau 80 procent is ge-
slaagd, van de havo-leerlingen is

55 procent geslaagd en op vwo-
niveau zijn alle leerlingen (100
procent) geslaagd. 

De directie laat in een schrif-
telijke verklaring weten ook te-
vreden te zijn met de resultaten
van de lagere klassen: ,,In klas 1
is 100 procent overgegaan en in
klas 2 75 procent. Verder is van 3
havo 83,33 procent overgegaan
naar de vierde”, aldus de directie
van het Omega College. In de

vierde klas van de havo is boven
de 75 procent overgegaan naar
de vijfde en op vsbo-niveau is
van de derde klas 66,66 procent
overgegaan. 

,,Hieruit kunnen we conclu-
deren dat de methode die door
Omega College wordt toegepast
voor positieve resultaten zorgt”,
aldus de directie. ,,We blijven
ons best doen om op een positie-
ve manier boven de rest uit te
steken. Maar op de eerste plaats
blijft het aan de leerling om te
presteren.”

Omega College boekt
goede resultaten

Advertentie

Beste klant,
 
Om u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn, gaan wij de hoofdingang 
en de centrale hal van ons kantoor verbouwen.
 
Vanaf maandag 7 juli zal de ingang van ons kantoor daarom tijdelijk verplaatst 
worden naar de zijkant van ons gebouw aan de Cas Coraweg 2. Dit zal duidelijk 
aangegeven worden. De verbouwing zal ongeveer 3 maanden duren. 
 
Ook gedurende de verbouwing blijven wij u de service verlenen die u van ons gewend 
bent. Onze openingstijden zijn niet gewijzigd; tijdens werkdagen kunt u van 8.00 am 
tot 4.30 pm bij ons terecht voor al uw zaken.
 
Onze excuses voor de overlast die u mogelijk kunt ervaren.
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