
Voorzitter van vakbond Hore-
caf Kenneth Valpoort bevestigt
de beslaglegging op het hotel.
Volgens hem wordt op 8 decem-
ber het hotel geveild. ,,Maar er is
mij ook gezegd dat er wordt ge-
werkt aan een oplossing”, vertelt
hij. Inhoudelijke informatie over
de beslaglegging heeft de vak-
bondsman niet, maar toch heeft
hij een brief gestuurd aan pre-
mier Ivar Asjes en minister van
Sociale Ontwikkeling, Arbeid en
Welzijn (SOAW) Ruthmilda
Larmonie-Cecilia gestuurd met
het verzoek om gezamenlijk
over de situatie te spreken.

,,Daarop heb ik nog geen ant-
woord gekregen”, aldus Val-
poort. In het hotel werken, zegt
hij, vijftig mensen en 25 mensen
zijn werkzaam in het casino.

Eind maart wilde het Plaza
Hotel volgens Valpoort de afde-
ling Food & Beverage afstoten,
een lokale zakenman zou geïnte-
resseerd zijn om het over te ne-
men. De circa 15 F&B-werkne-
mers die nog bij het Plaza Hotel
in dienst zijn, hebben aan de
vakbond gemeld dat zij ervan
uitgaan dat zij van het hotel nog
het salaris van deze maand ont-
vangen. ,,Hierna zijn de werkne-
mers bereid om over te stappen
naar de nieuwe eigenaar van de
F&B.” De vakbond volgt de ont-
wikkelingen in het hotel op de
voet, zo liet Valpoort toentertijd
weten.

Op 12 maart sloot Aqualectra
de stroom bij het hotel geduren-
de een paar uur af vanwege een
openstaande rekening. De
stroom werd weer aangesloten
nadat er een betalingsregeling
was getroffen. Toen werd ook
bekend dat het hotel al een paar
maanden niet in staat was om de
maandelijkse elektriciteitsreke-
ning te betalen. Het hotel lost nu
iedere dag 8.000 gulden af. Val-
poort verklaarde medio maart
dat er in het hotel nu twee ver-
diepingen niet in gebruik zijn
om op de stroom te besparen.

Toen liet het management
ook weten tegenover deze krant
dat de financiële problemen van
het hotel deels waren ontstaan
door onbetaalde rekeningen van
de vorig jaar failliet verklaarde
vliegmaatschappij DAE. ,,Het
hotel heeft gestrande passagiers
van DAE vaak gehuisvest, maar

de rekeningen zijn nooit be-
taald”, zo liet de manager toen
weten. 

,,Het toerisme uit Venezuela
is de laatste tijd ook afgenomen,
het hotel heeft tegenwoordig 
een bezetting van 30 tot 40 pro-
cent.” 

Het management van het Pla-
za Hotel was gisteren niet be-
reikbaar voor commentaar.
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SVB legt
beslag op
Plaza Hotel
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is beslag gelegd op het Plaza Hotel door
de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Ontvanger.
Het gaat al enige tijd niet goed met de financiën van het
kenmerkende hotel in Punda.

‘Ontslagen
Hato niet
rechtsgeldig’ 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Meer dan vijftien
werknemers van American Air-
lines op luchthaven Hato zijn
per 12 december ontslagen. Dat
laat Statenlid Eugene Cleopa
(PAIS) weten. Hij is het niet
eens met de manier waarop het
internationale bedrijf omgaat
met zijn personeel en vraagt
zich af of dit massaontslag wel
rechtsgeldig is. 

Cleopa stelt hier schriftelijke
vragen over aan minister van So-
ciale Ontwikkeling, Arbeid en
Welzijn (SOAW) Ruthmilda
Larmonie. Zo is hij benieuwd of
een dergelijk aantal ontslagen
rechtsgeldig is, zonder een spe-
ciale aanvraag of uitleg. Hij is
zodoende benieuwd of hier een
aanvraag voor is ingediend bij de
minister. ,,In onze ontslagwet-
ten en arbeidswetten zijn de re-
gels vastgelegd. Volgens mij
houdt het bedrijf zich hier niet
aan. Het is gevestigd op Curaçao
en moet zodoende de regels van
het land naleven.” Ook is hij be-
nieuwd naar het werk van de In-
spectie van Arbeid en naar de
werkomstandigheden op het
vliegveld. 

Curaçao Airport Partners
(CAP)-woordvoerder Diana Mar-
tis laat weten dat CAP zich
distantieert van enige betrok-
kenheid. ,,CAP is niet verant-
woordelijk voor het manage-
ment van de airlines. Wij bieden
faciliteiten op het vliegveld aan
en het gaat hier om gebeurtenis-
sen in een privaat bedrijf. De
luchtvaartmaatschappij neemt
zelf de beslissingen.”

Premier Asjes en minister Whiteman met de leden van de taskforce voor ebola en chikungunya. 
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Taskforce ebola ook voor chikungunya
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De taskforce die
een plan van aanpak voorbereidt
voor ebola gaat ook aandacht be-
steden aan chikungunya. Dat
maakte premier Ivar Asjes be-
kend op de persconferentie van
de Raad van Ministers. De task-
force is een gezamenlijke taak
van Asjes en de minister van Ge-
zondheid, Milieu en Natuur
(GMN), Ben Whiteman. ,,We

hebben vandaag nog een bijeen-
komst gehad met de leden van
de taskforce. We hebben beslo-
ten om ook onze aandacht te
richten op chikungunya, omdat
dit nu een probleem wordt.” De
regering maakt zich zorgen over
de snelle verspreiding van de
ziekte en werkt aan de afronding
van een actieplan. In de taskfor-
ce zitten naast de ministers ook
epidemioloog Izzy Gerstenbluth

en instanties als het Sint Elisa-
beth Hospitaal (Sehos), Selikor,
luchthaven Hato, de douane en
ook begrafenisondernemers.
Asjes benadrukte de eigen ver-
antwoordelijkheid van de bevol-
king: ,,We gaan gebieden waar
veel vuil ligt schoonmaken.
Maar mensen zijn er zelf verant-
woordelijk voor dat het vuil niet
terugkomt. Vuilnis komt niet uit
zichzelf ergens te liggen.”
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