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Curaçao

Advertentie

VACATURE
Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten is een jong, zelfbesturend orgaan dat verantwoordelijk is 
voor de uitvoering van de Pensioenlandsverordening Overheidsdienaren van Sint Maarten.

Voor invulling van onze organisatie zijn wij op zoek naar een ervaren en gemotiveerde 

Senior Financial Administrator
Functie omschrijving:
De Senior Financial Administrator is primair verantwoordelijk voor het controleren van de 
financiële administratie van het APS en rapporteren hierover aan de Directie.

Hij /zij zal o.a. worden ingezet voor:

 uitgaven;

 organisatie.

Functie-eisen:
De senior financial administrator:

 van een financiële administratie, bij voorkeur bij een pensioenfonds of een (levens)  
 verzekeraar;

 rapportages; 

 geschrift;

 in het volgen van trainingen en opleidingen die hieraan bijdragen.

Arbeidsvoorwaarden:

pensioenrechtopbouw en een concurrerend secundaire arbeidsvoorwaarden pakket.

Contact:

Startconferentie RKCS 

In het WTC is de traditionele startconferentie van het Rooms
Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) vlak voor de aanvang van
het nieuwe schooljaar gehouden. Bij de opening van de conferentie
die bedoeld is voor leerkrachten, waren ook mgr Luis Secco,
minister Irene Dick van Onderwijs Wetenschap, Cultuur en Sport
en gouverneur Lucille George-Wout aanwezig. FOTO TICO VOS

Veel drugs
ontdekt bij
‘Ta basta awor’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de actie ‘Ta
basta awor’ heeft de politie, sa-
men met de douane en het Vrij-
willigers Korps Curaçao (VKC)
verschillende controles uitge-
voerd. Daarbij zijn 6 zakjes ma-
rihuana, 16 zakjes cocaïne en 4
zakjes hash in beslag genomen.
Aan scherpe voorwerpen zijn
aangetroffen 2 messen, een zak-
mes en een spiegel. Verder zijn
4 processen-verbaal uitgeschre-
ven voor het niet in bezit of in or-
de hebben van een verzekering,
rijbewijs en keuringskaart.

De controles werden uitge-
voerd bij 70 personen, in 20
voertuigen in de wijken en we-
gen Wishi, Marchena, Dòmi
Abou, Mundu Nobo, Boka Sa-
mí, F.D. Rooseveltweg, Schotte-
gatweg West, Jongbloed, Brie-
vengat, Kwartje, Fuik, Porta
Blanku, Santa Catharina en Sen-
tro Deportivo Kòrsou (SDK).

Poging tot moord
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 29-jarige
R.L.C. is door de politie aange-
houden wegens poging tot
moord op een man met wie hij
reeds langer problemen zou
hebben. Het slachtoffer bevond
zich zaterdagmiddag aan de Van
Raderstraat waar hij te horen
kreeg dat een man de banden
van zijn auto liet leeglopen. Bij
het natrekken hiervan zag hij
R.L.C. nabij in een auto zitten
die daarop een bierflesje in de
richting van het slachtoffer gooi-

de. Hierop startte R.L.C. de auto
waarin hij zat en reed op het
slachtoffer in waarbij hij een
muur raakte. Het slachtoffer
raakte gewond aan zijn been en
knie en werd met een ambulan-
ce naar de polikliniek overge-
bracht. Na de aanrijding reed de
verdachte weg, maar kwam na
een tijd weer terug op de plek
des onheils waar hij direct werd
ingerekend door de politie. 

De man werd voorgeleid bij
de hulpofficier van justitie die
zijn opsluiting beval 

Financiële
problemen
ex-studenten
Stichting Alcalá-Wallé maakt bewust
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er zijn bij de Marilyn Alcalá-Wallé
Foundation inmiddels 800 ex-studenten geregistreerd
die problemen hebben met het aflossen van hun studie-
schuld aan de Nederlandse beursverstrekker DUO
(Dienst Uitvoering Onderwijs). 

Dit blijkt uit een interview
met Alcalá-Wallé in het digitale
tijdschrift van Fundashon pa
Konsumidó (FpK). Met het ver-
trek van weer enkele honderden
bursalen vorige week naar
Nederland, is het belangrijk dat
deze problemen onder de aan-
dacht gebracht worden. Er zijn
drie hoofdproblemen waar ex-
studenten tegenaan lopen. Ten
eerste is de hoge koers van de
euro en het salaris in guldens
een probleem om de studie-
schuld terug te betalen. Dan zijn
er de deurwaarders die de ex-stu-
denten enorm onder druk zet-
ten. Tot slot blijkt dat veel stu-
denten onvoldoende bekend zijn
met de regels bij DUO. Er is dus
gebrek aan informatie en com-
municatie. Zo is het de regel dat
als studenten hun studie voortij-
dig afbreken en daar DUO tijdig
over informeren, zij een dispen-
satie van twee jaar krijgen om
zich te settelen en een baan te
vinden, alvorens zij de studie-
schuld moeten aflossen. Mocht
dit niet lukken dan moet elk jaar
aangetoond worden dat de ex-
student nog niet in staat is de
schuld te betalen. Daarnaast is
het zo dat de student ook uitstel
krijgt na de studie als het salaris
onder de 3.700 gulden per
maand is. Dit moet wel elk jaar
aangetoond worden. De ex-stu-
dent krijgt in principe 15 jaar de
tijd om de schuld terug te beta-
len. DUO berekent wat de stu-
dent jaarlijks zou moeten en
kunnen aflossen. Als je niet kan

betalen, moet er een draag-
krachtmeting uitgevoerd wor-
den door DUO. Laat de ex-stu-
dent dit niet tijdig weten en uit-
voeren, dan bouwt de student
een achterstand op die DUO toe-
voegt aan de volgende tranche
van terugbetalen. Bovendien
wordt er meteen een deur-
waarder op de ex-student afge-
stuurd. Het probleem is dat de
ex-student de schuld aan de
deurwaarder moet betalen en
ook het volgende deel van de af-
lossing aan DUO. De deur-
waarder eist soms een derde
deel van het salaris op. Naast de
gewone aflossing aan DUO,
wordt het steeds moeilijker om
aan alle verplichtingen te vol-
doen. Ondertussen heeft de
stichting van Alcalá-Wallé af-
spraken weten te maken met zo-
wel DUO als de deurwaarder.
Zo moet precies en duidelijk
aangegeven worden hoe de
schuld is opgebouwd en wat er
terugbetaald wordt. Zij stelt dat
het beter is een betalingsrege-
ling met DUO te treffen omdat
deze minder rente op de schuld
berekent dan de deurwaarder.
Een laatste tip aan de ouders:
,,Leer de kinderen te leven naar
hun inkomen. Als ze stoppen
met hun studie of deze afgerond
hebben, dan zijn het vaak de ou-
ders die garant staan voor de stu-
dieschulden. De studenten moe-
ten zich bewust zijn van het feit
dat ze een schuld opbouwen en
moeten deze zo laag mogelijk
proberen te houden.” 


