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Insel woest op Suriname
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De inau-
gurele vlucht die Insel
Air Aruba maandag-
avond rechtstreeks
naar Suriname zou
uitvoeren is op een
relletje uitgelopen. 
De Surinaamse lucht-
vaartautoriteit weigert
Insel Air Aruba 
toestemming te verle-
nen voor rechtstreek-
se vluchten tussen
Aruba en Paramaribo. 

Vanuit Suriname vertelt
een boze directeur Edward
Heerenveen dat de Suri-
naamse autoriteiten alleen
toestemming gaven voor
een vlucht via Curaçao:
,,Dat betekende dat we
uren vertraging hadden.
We gaan alle schade verha-
len op de Surinaamse
autoriteiten.” Het toestel
moest nu dus eerst naar
Curaçao vliegen, voor de
passagiers verder konden
reizen naar Paramaribo.

De actie van de Suri-
naamse luchtvaartauto-
riteit is volgens Heeren-
veen tegen de verdragsre-
gels: ,,Als er landings-
rechten zijn voor een
maatschappij uit een van
de landen van het Konink-
rijk, dan mag een maat-
schappij ook vanuit een
ander Koninkrijksland op
die bestemming vliegen.”
In principe zou volgens de
directeur ook de KLM van-
uit Curaçao of Aruba op
Paramaribo kunnen vlie-
gen.

De reden voor de tegen-
werking vanuit Suriname
is volgens Heerenveen
simpel. De autoriteiten
spannen samen met Suri-
nam Airways (SLM). ,,Zij
vliegen ook rechtstreeks
op Aruba. Ze proberen de
positie van Surinam Air-
ways te beschermen.”
SLM richt zich sinds 
enkele jaren met redelijk
succes op regionale rou-
tes. Die veronderstelde
samenspanning tussen 
de luchtvaartautoriteit en 
de lokale luchtvaartmaat-

schappij betitelt de Insel
Air-directeur als volstrekt
illegaal: ,,De Curaçaose
luchtvaartautoriteit heeft
hierover al een brandbrief
gestuurd naar Suriname.”
Zelf zegt hij talloze brie-
ven naar Suriname te heb-
ben gestuurd, maar die

hebben niet tot het gewen-
ste resultaat geleid.

Directeur Oscar Derby
van de Curaçao Civil Avia-
tion Authority bevestigt
dat er contacten zijn met
Suriname. ,,We zijn sinds
vorige week met ze in ge-
sprek.” Details over de

contacten wil hij niet
kwijt: ,,Dan zou ik het
onderhandelingsprotocol
breken.” Zelfs op de vraag
of hij op de hoogte is van
de problemen die Insel Air
heeft met de vluchten van-
uit Aruba wil hij niet in-
gaan.

Insel Air Aruba kondig-
de vorige maand aan dat
het vanaf deze week twee
keer per week, op maan-
dag en vrijdag, recht-
streeks naar Suriname
vliegt. Tot nu toe kon dat
alleen via Curaçao. Met
speciale introductietarie-

ven wordt de nieuwe lijn-
vlucht onder de aandacht
gebracht. 

Nu blijkt dat Suriname
geen toestemming ver-
leent voor een rechtstreek-
se vlucht is dat een forse
streep door de rekening.
,,Wij lijden daardoor aan-
zienlijke schade”, herhaalt
Heerenveen.

Geen toestemming voor rechtstreekse vluchten Aruba en Paramaribo
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Studenten promoten Curaçao

De twee studenten Arnaud Scheper van 21 en Jean-Jeacques Sperwer van 23 hebben iets unieks bedacht om hun eiland op de kaart te zetten. Zij
willen iedereen de positieve kant van Curaçao laten zien. Daarom hebben ze hun bedrijf Copters and Cameras Curaçao opgericht. Met een
‘Copter’ vliegen zij regelmatig boven het eiland, zoals vorige week boven Willemstad. FOTO COPTERS EN CAMERAS CURACAO

Van een onzer 
verslaggevers
Oranjestad - Het akkoord
voor de concurrente credi-
teuren van het sinds okto-
ber 2013 in surseance van
betaling verkerende Tierra
del Sol (TDS) op Aruba is
gistermiddag met overgro-
te meerderheid geaccep-
teerd. Zo meldt bewind-
voerder Randolph van Eps
tegenover het Antilliaans
Dagblad. 

Eerder dreigde advocaat
Gabri de Hoogd roet in het
eten te gooien met een op-

roep om tegen het akkoord
te stemmen. Met accepta-
tie van het akkoord vindt
nu op 28 augustus de be-
handeling plaats van de
zogeheten homologatie
van het akkoord bij het Ge-
recht op Aruba. De rechter
zal zich er dan onder ande-
re van moeten vergewis-
sen dat er voldoende waar-

borgen zijn dat het ak-
koord door Tierra del Sol
ook kan worden nageko-
men.

,,Lukt dat - er is ook
eventueel hoger beroep -
dan is het akkoord defini-
tief en wordt surseance 
beëindigd en kunnen Tier-
ra del Sol Real Estate en
Tierra del Sol Golf met

een verminderde schul-
denlast verder.” Ook is op
de vergadering gisteren
bekendgemaakt dat TDS,
onder voorwaarden, van
de Arubaanse overheid
een optie heeft gekregen
op twee stukken grond om
daarop een 200 kamers
tellend boutiquehotel te
realiseren. Dit maakt het
financiële businessmodel
van Tierra del Sol rond.

Weer hoop voor 
Tierra del Sol

Schuldeisers krijgen 
25 tot 90% geld terug
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