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Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Van elke
gulden die Aqualectra
aan kosten maakt, is
de helft ten behoeve
van het personeel.

Dit blijkt uit cijferover-
zichten in handen van 
het Antilliaans Dagblad.
Het energiebedrijf kan de
almaar stijgende perso-
neelslasten niet verder
dragen. Toch dreigen de
onderhandelingen met de
vakbonden - die méér wil-
len of niet willen inleveren
- vast te lopen. Directeur
Darick Jonis geeft bin-
nenskamers aan dat het
nutsbedrijf, dat jaren van
zware verliezen kent, niet
in staat is hogere perso-
neelskosten op te brengen.
Het dossier ligt nu ook op
het bureau van minister
José Jardim van Finan-
ciën.

De personeelskosten
van Aqualectra, inclusief
de werkgeverslasten en
allerlei bijzondere belo-
ningen, regelingen en ver-
goedingen, rijzen de pan
uit. Tot 121,5 miljoen gul-
den in 2013; sinds 2009
elk jaar verder gestegen
van 87 miljoen naar 96
miljoen (2010 en 2011) en
111 miljoen (2012). Het
aandeel van de personeels-
kosten in de totale operati-
onele kosten is eveneens
toegenomen van circa 33
procent (2010) naar 46
procent (2012) en 47,2
procent (vorig jaar). 

De hoeveelheid perso-
neelsleden werkzaam bij
het energieproductie- en
distributiebedrijf bereikte

in 2013 een hoogterecord
van 711, terwijl dat er in
2011 nog circa 650 waren.
Voor dit jaar staat de teller
op 686 werknemers. Niet
alleen telt Aqualectra een
gegroeid aantal werkne-

mers, de gemiddelde per-
soneelskosten - inclusief
alle werkgeverslasten - per
werknemer bedragen bij-
na 171.000 gulden per
jaar. Gemiddeld veel ho-
ger dan de toen al hoge

130.000 gulden in 2009.
Sindsdien is dit bedrag ge-
stegen naar 143.000 gul-
den per Aqualectra-werk-
nemer per jaar (in 2010);
147.000 (in 2011) en
167.000 (in 2012). Tot en

met juni dit jaar lijkt er
met 150.000 gulden per
personeelslid sprake van
een daling. De arbeids-
voorwaarden zijn dan ook
‘royaal’ te noemen. Aqua-
lectra vergoedt 100 pro-

cent van de AOV-premie
(ouderdomspensioen 16
procent) en betaalde tot
voor kort, medio 2014, de
volledige premie basisver-
zekering ziektekosten (bvz
12 procent). De vakantie-
uitkering bedraagt 8,33
procent. Bijna 70 procent
kreeg in verband met een
positieve beoordeling één
salaristrede erbij; een ge-
middelde verhoging van
4,5 procent van het salaris.
Aqualectra betaalt een
‘prestatiebonus’ van 1 tot
1,5 procent. Het overzicht
secundaire arbeidsvoor-
waarden (‘cash benefits’)
telt twee A-4tjes. Van ‘bas-
hi’ premie, tot spaarrege-
ling, consignatiepremie,
kindertoelage, crèchever-
goeding, wachtlopers/-
schemawerkerspremie,
tandartsvergoeding, auto-
ver- goeding, ritvergoe-
ding, kilometervergoe-
ding, telefoonvergoeding,
kledingvergoeding, maal-
tijdbonnen, allerlei wette-
lijke werkgeversbijdragen
(AOV, AVBZ, ZV, OV,
bvz) maar ook aan pensi-
oenfondsen Apna/Vida-
nova, toelage feestdagen,
dienstjubileum, overwerk-
vergoeding en een zogehe-
ten ‘sindicale vergoeding -
geld dat de vakbonden
krijgen - van 29.000 gul-
den per cao per jaar.

Het verlieslatende nuts-
bedrijf kan dit niet langer
betalen. Beter gezegd: de
Curaçaose consument kan
dit niet langer betalen.
Want naast de directe
(brandstof)kosten bestaat
de Aqualectra-rekening
wat de operationele kosten
betreft voor bijna de helft
uit personeelslasten.

Nutsbedrijf Aqualectra kan stijgende lasten niet langer betalen

Personeel peperduur

Van onze correspondent
Den Haag - Bij de verkie-
zingen in augustus op
Sint Maarten is stemfrau-
de gepleegd.

Dat stelt minister Ro-
nald Plasterk (PvdA) van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties met
zoveel woorden in een
brief die hij gisteren naar
de Tweede Kamer heeft
gestuurd. 

De bewindsman gaat op

verzoek van de Kamer-
commissie voor Konink-
rijksrelaties in op geruch-
ten dat er bij de door de
United People-party van
Theo Heyliger gewonnen
verkiezingen gefraudeerd
zou zijn.

,,De vaste commissie
heeft mij gevraagd om in
te gaan op de verdenkin-

gen die er zijn dat bepaal-
de politici in de aanloop
naar de verkiezingen
stemfraude zouden heb-
ben gepleegd”, zo leidt
Plasterk zijn daaropvol-
gende opzienbarende ont-
hulling in.

,,Ik kan meedelen dat er
van de zijde van justitie in-
derdaad een onderzoek

loopt naar stemfraude bij
de laatste verkiezingen. De
landsrecherche bevestigt
dat onderzoek gaande is.
Over de inhoud daarvan
doet het openbaar ministe-
rie echter geen mededelin-
gen.”

Opvallend is dat de be-
windsman, zoals te doen
gebruikelijk bij politie-

onderzoek, geen voorbe-
houd maakt: hij spreekt
niet over ‘vermeende’ of
‘mogelijke’ stemfraude,
maar over stemfraude als
feit.

Of het ingestelde onder-
zoek ook betrekking heeft
op de berichten dat zowel
voor als na de verkiezin-
gen politici zouden zijn

benaderd om zich tegen
betaling van een hoog
geldbedrag bij een andere
partij aan te sluiten, is niet
bekend.

Bij de verkiezingen van
2010 heeft het OM vastge-
steld dat er stemmen wa-
ren gekocht. De verden-
kingen gingen uit naar
Heyliger, maar het OM be-
sloot alleen enkele kiezers
die hun stem hadden ver-
kocht te vervolgen.

Plasterk: Stemfraude Sint Maarten

Curaçao gastland op Vakantiebeurs 
Samen met Spanje
is Curaçao ‘gast-
land’ op de
Vakantiebeurs van
14 tot en met 18
januari komend
jaar. Hiermee hoopt
het Curaçao Tourist
Board Europe
(CTBE) nog meer
Nederlandse toe-
risten naar het
eiland te krijgen.
Edward Suares:
,,Dit doen we door
hen te laten proe-
ven, horen, voelen,
ruiken en beleven
wat het echte
Curaçao voor hen
in petto heeft. Denk
aan kookworkshops
met authentieke,
Curaçaose proeve-
rijen gemaakt van
pure ingrediënten,
dansworkshops,
muziek en enter-
tainment.” De
Vakantiebeurs is
een belangrijk toe-
ristisch evenement
in Nederland voor
consument en reis-
industrie. De beurs
heeft dit jaar als
thema ‘Je zou zwe-
ren dat je er al was’. 
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