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Curaçao

Personeel
Aqualectra
beledigd
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Aqualectra-vakbond SEU, met voorzit-
ter Errold Bishop, vindt het een kwalijke zaak dat het per-
soneel van het nutsbedrijf als het ware de schuld krijgt
van de financiële problemen. 

Ondertussen wordt het perso-
neel geschoffeerd en met de nek
aangekeken door de bevolking
die hun frustraties over hoge re-
keningen afwentelen op de
medewerkers. Er zijn scheldpar-
tijen aan de kassa en de mede-
werkers op straat worden ook
lastiggevallen. Bishop: ,,Wij ver-
werpen de aantijging met
kracht. De andere kant van het
verhaal is dat de directie, de
Raad van Commissarissen
(RvC) en de regering (AvA)
slecht beleid hebben gevoerd,
waardoor het bedrijf in financië-
le problemen is gekomen. Denk
aan de perikelen rond de aggre-
ko’s, het Amstelterrein, de situa-
tie met de Centrale Bank en ook
bijvoorbeeld het grote lekverlies.
Laat de directie eerst maar eens
zelf orde op zaken stellen, voor-
dat er aan het personeel getornd
wordt.” De SEU-voorzitter laakt
het ook dat de cijfers over de per-
soneelskosten in de publiciteit
zijn gekomen. ,,Ten eerste wil ik
zeggen dat de cijfers aan te vech-
ten zijn. Daarnaast is er een
commissie samengesteld met
vertegenwoordigers van de di-
rectie en de vakbond. Samen be-
studeren we de cijfers en probe-
ren we tot een overeenkomst te
komen. Het lijkt erop dat de cij-
fers die onder andere in het
Antilliaans Dagblad zijn versche-
nen op een gepresenteerde ver-
sie van de directie gaan. We heb-
ben afgesproken niet in de pu-
bliciteit te treden, dus dat deze
cijfers naar buiten gekomen

zijn, vind ik een schande en te-
gen de afspraken in. Daarnaast
weerleggen wij dus de cijfers. Zo
worden kosten dubbel bere-
kend, of weet de directie zelf niet
waar bepaalde opgevoerde
kosten vandaan komen. Verder
wordt er nogal veel op het conto
van de werknemers geschreven,
zoals bijvoorbeeld leaseauto’s
die alleen overdag gebruikt wor-
den door het personeel en gesta-
tioneerd staan bij Aqualectra.
Ook benzinekosten worden er-
bij berekend evenals de advo-
caatkosten als het gaat om
rechtszaken waarbij de vakbond
betrokken is. Dat gaat ons wel
een beetje te ver”, aldus Bishop.

Dan wil hij er ook nog bij ver-
melden dat alle afspraken met
betrekking tot de cao van het
personeel ‘met gezamenlijke
goedkeuring’ door de jaren heen
tot stand zijn gekomen. Dus ook
de directie, RvC en AvA zijn met
de afspraken akkoord gegaan,
evenals de vakbond en haar
achterban. Bishop: ,,Dus om nu
alles af te wentelen op het perso-
neel vind ik ronduit oneerlijk.
We hebben altijd voor de over-
eenkomsten moeten vechten.
Bij de huidige onderhandelin-
gen is het meer dan logisch dat
we onderhandelen over vooruit-
gang, en niet achteruitgang.
Welke vakbond heeft een achter-
uitgang als inzet voor het perso-
neel? Dat is toch logisch? Over
het bevriezen van de afspraken,
daar kunnen we het nog over
hebben.” 

Advertentie

Beerputwater nergens te lozen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Door het afsluiten
van de omgeving van Shut kun-
nen bedrijven die tankwagens
hebben waar onder andere beer-
putten mee geleegd worden ner-
gens meer terecht om de inhoud
te lozen. 

Reden voor de minister van
Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning (VVRP), Earl Balborda
(PNP), om in de pen te kruipen
en de bevolking hierover te in-
formeren, zonder overigens met
een snelle oplossing te komen.
Balborda stelt: ,,Verschillende
bedrijven met tankwagens heb-
ben de Dienst Openbare Wer-
ken benaderd met de vraag waar
zij anders terecht kunnen. Maar
op dit moment kan de dienst
niet helpen.” Balborda legt uit
dat er weliswaar twee zuive-
ringsinstallaties zijn, namelijk
die van Klein Hofje en Klein
Kwartier, maar dat deze twee in-
stallaties niet geschikt zijn voor
het ledigen van de tanks met
beerputwater omdat de inhoud
van de wagens niet bekend is en

de pompen en buizen daardoor
verstopt kunnen raken. Het gaat
dan om buizen die aangesloten
zijn op het waterzuiveringsnet-
werk van woonwijken, wat een
gevaar kan betekenen voor de
volksgezondheid. Verder bestaat
de inhoud soms uit olie of ande-
re chemische middelen die het
biologische zuiveringsproces
schade toebrengen. 

De minister legt uit dat er op
dit moment een onderhouds-
project plaatsvindt bij Klein Hof-
je. In de plannen is de mogelijk-
heid opgenomen om de inhoud
van de tanks gescheiden op te
vangen en te verwerken. Maar,
zolang dit project niet klaar is,
waarschuwt hij de bevolking
voor de gevolgen van het afslui-
ten van Shut.

Balborda waarschuwt voor in het wild lozen van beerputwater.

Geen onderzoek naar dode
mannen bij Wacawagebied
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er wordt geen ver-
der strafrechtelijk onderzoek ge-
daan naar de doodsoorzaak van
de twee dode mannen die on-
langs werden gevonden bij Wa-
cawa. Milicien Railyson Francis-
co Louisa is overleden aan in-
wendige bloedingen.

Ook de dood van zijn neefje
Chardionne Fundador is naar al-
le waarschijnlijkheid natuurlijk.
De twee waren gaan vissen,
waarna ze niet meer terugkeer-
den. Het levenloze lichaam van

de milicien werd 9 november
aangetroffen bij Playa Grandi,
Wacawa. 

Het lichaam van Fundador
werd een dag later gevonden bij
Playa Grandi. De familie van de
mannen was zaterdag 8 novem-
ber al gaan zoeken toen de man-
nen niet terugkeerden, maar
zonder resultaat. Daarop werd ’s
avonds tegen 20.00 uur de poli-
tie ingeschakeld waarop samen
met een helikopter van de kust-
wacht een zoektocht werd be-
gonnen in het gebied. 


