
,,Ik heb in november 2013 al
Statenvragen gesteld over de fi-
nanciële situatie bij UTS en in
maart een rappelbrief gestuurd.
Maar ik heb nooit antwoord ge-
kregen”, aldus Leonora tegeno-
ver het Antilliaans Dagblad.

Het Statenlid heeft veel vra-
gen bij de bedrijfsvoering bij
UTS. Het bedrijf maakte on-
langs bekend 29 miljoen gulden
verlies te hebben geleden in
2013. Dat zou zijn veroorzaakt
door de verliezen bij de Suri-
naamse dochter Uniqa en de
dochter op St. Kitts & Nevis.
Zonder die dochters zou er 4,7
miljoen gulden winst zijn ge-
maakt. Al sinds 2012 wil UTS
beide dochters verkopen.

Leonora zegt over informatie
te beschikken waaruit blijkt dat
het filiaal op St. Kitts & Nevis
juist winst maakt. ,,En waarom
wordt er 21 miljoen gulden be-
steed aan een vrijwillige ontslag-
regeling voor 200 personeelsle-
den?” De afgelopen jaren wer-
den er juist mensen aange-
nomen, merkt hij op.

Een van de grootste proble-
men zit volgens Leonora in Suri-
name. Bij Uniqa, in 2007 opge-
richt als een joint venture tussen
UTS en het Surinaamse tele-
combedrijf Intelsur, zou sprake

zijn van fraude en andere onre-
gelmatigheden. ,,Ik heb begre-
pen dat het kassasysteem niet
klopt. Geld dat binnenkomt
door telefoons die op afstand
worden gecrediteerd blijkt
achteraf niet in het kassa-
systeem te zitten.” Volgens Leo-
nora gaat het om een half mil-
joen gulden. Verder zijn er bij
Uniqa zes directeuren geweest
in de afgelopen zes jaar. De eer-
ste directeur, tevens aandeel-
houder, heeft beslag laten leg-
gen voor 200.000 gulden. Hij
wil weten hoe het daarmee staat:
,,Er zijn daar nog veel open issu-
es.”

Het PS-Statenlid wil verder
graag weten hoe UTS Uniqa
denkt te gaan verkopen. ,,Wat
zijn de verliezen over de afge-
lopen drie jaar? En voor hoeveel
wil UTS de Surinaamse dochter
verkopen? Het is allemaal niet
transparant.” Bij Leonora leeft
het gevoel dat UTS snel van Uni-
qa af wil voor er een nieuwe au-
dit komt. Hij vreest dat het be-
drijf te goedkoop van de hand
wordt gedaan. Bij de audit zet
Leonora ook vraagtekens, met
name op het gebied van de be-
drijfsvoering. ,,Er is een nieuwe
audit aangekondigd. Maar een
audit houd je om de vijf jaar.

Waarom moet er dan na drie
jaar weer een audit komen? Wil-
len ze die van 2011 soms weg-
moffelen?” Het Statenlid wil op-
heldering over deze vragen en
wil daarbij een onderzoek instel-
len naar het management van
UTS en hoe dat kan worden ver-
beterd, het functioneren van de
toezichthoudende organen en
naar de bedrijfsstrategie. Ook
wil Leonora weten welke in-
vesteringen er gedaan worden
bij UTS om de vooruitzichten
voor het bedrijf te verbeteren.
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NIEUWE MAKELAAR OP CURAÇAO ???

Ja, sinds enkele maanden. 

Druk?
Ja, gelijk gestart met de verkoop van 20 luxe appartementen op een prachtig en nieuw te 
realiseren resort op Jan Thiel en de verkoop van luxe villa’s in het top segment van 
Jan Sofat, Vista Royal en Boca Gentil.

Nieuwe opdrachten?
Ja, wilt u ons bellen of mailen voor nieuwe opdrachten.
Kijk eerst even op www.ruseler.com
en bel daarna 5162025 (Dick Ruseler) of mail dick@ruseler.com.
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Het PS-Statenlid wil verder graag weten hoe UTS Uniqa denkt te
gaan verkopen. FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

‘Boekhouding UTS
ondoorzichtig’
Statenlid Leonora wil onderzoek naar onregelmatigheden
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De financiële situatie bij telecombedrijf UTS is niet transparant en roept
het vermoeden op van onregelmatigheden. Dat zegt Statenlid Sherwin Leonora van
Pueblo Soberano. Hij wil dat de boeken van de overheids-nv grondig worden onder-
zocht. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een 54-jarige Col-
ombiaan met de initialen G.T.V.
is woensdag op het vliegveld
aangehouden op verdenking van
betrokkenheid bij de smokkel
van de drugscontainer, die on-
langs werd aangetroffen door de
douane. In verband met de arre-
statie hebben twee huiszoekin-
gen plaatsgevonden.

Samen met leden van de Divi-
sie Georganiseerde Crimina-
liteit van de politie heeft de dou-
ane donderdag een huiszoeking
gedaan bij een pand op een in-
dustrieterrein in Montaña Abou.
Tijdens deze huiszoeking zijn er
verschillende voorwerpen in be-
slag genomen, die zijn gebruikt
om de drugs die zijn gevonden
in de container, klaar te maken
voor het transport.

Ook gisteren werd er een
huiszoeking verricht, ditmaal in
De Savaan. Ook hierbij zijn arti-

kelen in beslag genomen die
mogelijk belangrijk kunnen zijn
voor het onderzoek. Onlangs
werd in container met bestem-
ming Sint Maarten gestuit op
ruim 600 kilo cocaïne met een
straatwaarde van 7,2 miljoen
gulden. De container bevond
zich eerst bij de expediteur en
zou verscheept moeten worden
naar een import/exportbedrijf
op Sint Maarten.

Een oplettende douanebe-
ambte vertrouwde de inhoud
van de container niet. Toen de
zijwanden van de container wer-
den gecontroleerd en openge-
maakt, bleek dat daarin pakjes
cocaïne verstopt zaten. Bij de ge-
zamenlijke actie van de douane
en de politie werd de toegang tot
Curaçao Port Services afgeslo-
ten. De ongeveer 600 kilo coke
is door de douane overgedragen
aan de Divisie Georganiseerde
Criminaliteit van de politie. 

Vermoedelijke smokkelaar
drugscontainer opgepakt


