
Veel tijd hebben ze niet meer,
want op 23 augustus moet mi-
nister Etienne van der Horst van
Bestuur, Planning en Dienstver-
lening (BPD) zijn begrotings-
plannen bij de Staten indienen.
Ondertussen dreigt de regering
nog steeds de bezuinigingsplan-
nen eenzijdig op te leggen, het
zogenoemde escalatiemodel.

Ondanks de brief die Van der
Horst drie weken geleden aan de
bonden stuurde over zijn voor-
nemen om ‘af te wijken van
overeenstemming’, omdat de
onderhandelingen in een impas-
se zitten, gaat het overleg nog
steeds door. Maar erg veel schot
lijkt er niet in te zitten. Op de
vraag van deze krant hoe het
gaat met de gesprekken zegt de
minister: ,,Er is nog steeds reden
om aan tafel te blijven zitten.”
Meer dan dat wil hij er niet over
zeggen. Eerder zei Van der
Horst dat er op veel punten over-
eenstemming is, maar dat de
moeilijkste punten tot het laatst
waren bewaard. Daarover gaan
de gesprekken nu. Ook morgen
is er weer overleg met de bon-
den.

Over de brief is, zoals de re-
gels dat voorschrijven, vorig
week een vergadering geweest
tussen minister Van der Horst
en de bonden. De bewindsman
heeft daar namens de regering
een toelichting gegeven over de
redenen voor het voornemen
om af te wijken van de verplich-
ting tot overeenstemming. Als
beide partijen het erover eens
zijn dat er een impasse is, dan
kan de regering de voorgeno-
men maatregelen uitvoeren.
,,De bal ligt nu bij de bonden.
Donderdag is hierover het vol-
gende overleg”, zegt de minister. 

Van der Horst heeft te kennen
gegeven op beide fronten te wil-
len blijven praten. Hoe de bon-
den zullen reageren op zijn brief
durft hij daarom niet te voorspel-
len. ,,Ik kan me voorstellen dat
ze zullen zeggen dat er geen
sprake is van een impasse, om-
dat de gesprekken nog door-
gaan.” Maar er is wel sprake van
tijdnood, zegt de minister, want
23 augustus is echt de deadline
om de begroting op tijd bij de
Staten te kunnen indienen.
Daarom wil hij kunnen afwijken
van het reguliere overleg. Voor
de regering is het belangrijk om

op tijd de begroting voor 2015
rond te hebben, inclusief de be-
zuinigingen op het overheidsap-
paraat. Anders kan het College
financieel toezicht (Cft) een ne-
gatief advies geven over de be-
groting. Dat wil Van der Horst
voorkomen.

Woordvoerder Wendy Cal-
mes van ambtenarenbond Abvo
was gisteren niet bereikbaar
voor commentaar.
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Deadline
overleg  
BPD nadert
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het bezuinigingsoverleg tussen de rege-
ring en de vakbonden voor werknemers bij de overheid
gaat nog steeds door. 

Werkvakantieplan bij Selikor

Het traditionele vakantieplan van vuilnisverwerkingsbedrijf Selikor
was dit jaar anders dan andere vakantieactiviteiten. De nadruk lag
op werk voor de gemeenschap. Directeur Wesley Kook en pastoor
Raoul waren bij de start aanwezig om de kinderen te stimuleren en
hun succes te wensen. Elk jaar organiseert Selikor activiteiten voor
de kinderen van werknemers, waarbij het sociale aspect altijd een
rol speelt. De kinderen maakten de tweede dag schoon bij onder
andere Emmastad Child Care en Hòfi Wayaca. FOTO SELIKOR

‘Ik weet niet
wie mijn 
vijand is’ 

Eén van de opmerkelijkste vra-
gen die Dos Santos tijdens zijn
verhoor zouden zijn gesteld, is
of hij Emsley Tromp, de direc-
teur van de Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten, kent.
,,Ik antwoordde dat ik hem niet
ken. Ik ken hem van de televisie
ja, maar ik heb hem nog nooit
ontmoet. Mij werd vervolgens
gezegd dat er een verklaring zou
zijn waaruit blijkt dat Tromp po-
litici geld leent en dat vervolgens
in de boeken boekt onder ‘le-
ning van Robbie’s Lottery’. Ik
weet niet waar ze het over heb-
ben”, aldus de loterijbaas. Afge-
lopen vrijdagmiddag werd Dos
Santos weer op vrije voeten ge-
steld. Verdachte blijft hij echter
nog steeds. Dos Santos is ervan
overtuigd dat dit een politiek
spel is. ,,Ik weet niet wie mijn
vijand is. Ik heb volgens mij
geen vijanden.” Na Bientu en nu
Maximus, is de klap volgens Dos
Santos te hard. ,,Ik kan hier niet
blijven. Ik moet even weg. Ik
heb tijd nodig om te helen.” Dos
Santos kende Helmin Wiels
goed. Ze zijn samen in dezelfde
buurt opgegroeid. ,,We hadden
geen slechte relatie. We discus-
sieerden wel veel. Het doet me
pijn wat er met hem is gebeurd.
Aubert Wiels (de broer van Hel-
min Wiels, red.) is mijn vriend.”
Vlak voor zijn dood verklaarde
Wiels dat de sms-loterij van Dos
Santos illegaal was. Hij had do-
cumenten in zijn bezit om dit te
onderbouwen. ,,Mijn eerste ge-
dachte, toen ik Wiels over de
sms-loterij hoorde, was: waar
heeft hij die documenten van-
daan? Dat hoort in het onder-
zoeksdossier van Bientu. Ik wist
niet waarom Wiels die dingen
over de sms-loterij zei. Het was
allemaal niet waar. Dat wist hij
ook”, aldus Dos Santos. 
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