
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister van Justi-
tie Nelson Navarro (PAIS) en
vakbond NAPB steken vandaag
de koppen bij elkaar om te spre-
ken over de veiligheid bij de
kustwacht en over de vijfjaren-
contracten van de jonge werkne-
mers. Het gesprek vindt plaats
nadat werknemers van de kust-
wacht gisteren het werk neerleg-
den. 

Deze werkonderbreking zal
volgens woordvoerder van De-
fensie Astrid Talma in ieder ge-

val tot vandaag omstreeks het
middaguur aanhouden. Of de
staking ook vanmiddag nog aan-
houdt hangt af van de vergade-
ring. 

Het overleg zal volgens Talma
gaan over de veiligheid van de
werknemers van de kustwacht
en over problemen met de vijfja-
ren contracten van de jonge
werknemers. 

De vakbond voor politieperso-
neel NAPB eisten afgelopen zo-
mer een betere beveiliging voor
het kustwachtpersoneel na be-

dreigingen en een recente mis-
handelingen van twee kustwach-
ters. Het gaat er bijvoorbeeld
over dat het personeel een
dienstwapen mee naar huis mag
nemen, zoals officieren dat ook
mogen. De werknemers van de
kustwacht legden toen ook tijde-
lijk het werk neer. Nadat de mi-
nister echter beloofde ermee aan
de slag te gaan, gingen ze weer
aan het werk. De vakbond is nu
echter van mening dat de ter-
mijn inmiddels verstreken is,
waardoor opnieuw tot staking is
overgegaan. 

Momenteel hebben de werk-
nemers het meeste werk dus
stilgelegd. De operaties met be-
trekking tot ‘Search and Rescue’
(SAR) gaan echter gewoon door.
Talma legt uit dat alleen hijsen
van de helikopter niet mogelijk
is. ,,Morgenochtend (vanoch-
tend, red.) moest namelijk een
hijsoefening ondernomen wor-
den met betrekking tot nieuwe
certificering. Daar kan niet aan
voldaan worden. Van de vak-
bond mag de kustwacht geen
drenkelingen uit het water hij-
sen via de helikopter. De plaats-
lijk directeur van de kustwacht
maakt zich hier druk over, om-
dat de vakbond op deze manier
levens op het spel zet. De heli-
kopters mogen overigens wel
vliegen. In geval van een drenke-
ling zal die persoon via een boot
uit het water moeten worden ge-
haald.” 

Naast de SAR-operaties die
wel worden uitgevoerd, zullen
de werknemers van de kust-
wacht dus geen taken uitvoeren.
Met betrekking tot opsporing
van drugssmokkel ligt het 
werk dus momenteel stil. Vol-
gens Talma betekent dit niet 
dat de drugssmokkelaars vrij
spel hebben, omdat niet 
alleen de kustwacht hierop con-
troleert.

Deze uitgangspunten zijn:
het verbeteren van de economi-
sche welvaart voor onze ge-
meenschap door de handel via
beide ondernemingen; het be-
reiken van competitieve voorde-
len binnen de regio; het uit-
wisselen van informatie tussen
de havens (onder andere op
commercieel gebied); het aan-
trekken van meerdere havens in
het ‘Deep South Caribbean’ ge-

bied om tot een samenwerking
op het gebied van cruisetoe-
risme te komen.

De bedoeling is om bovenge-
noemde doelstellingen te berei-
ken door gezamenlijk de krach-
ten te bundelen op het gebied
van marketing, het uitwisselen
van informatie en verschillende
aspecten van de maritieme in-
dustrie. De MoU heeft een loop-
tijd van 1 jaar en zal - met de no-

dige aanpassingen indien dit no-
dig is - worden vernieuwd na
evaluatie. 

Figaroa geeft aan dat APA
met dit initiatief is gekomen en
dat hij enorm tevreden is dat
CPA dit voorstel met beide han-
den heeft aangegrepen. Het is
de bedoeling om op korte ter-

mijn vergelijkbare samenwer-
kingsovereenkomsten te teke-
nen met andere havens in de re-
gio. De Castro ziet de samen-
bundeling van krachten van de
twee havens als een geweldige
mogelijkheid om wederzijdse

synergie te creëren met betrek-
king tot strategische activiteiten
en bovendien om gebruik te ma-
ken van de mogelijkheden om
zaken te doen, waar beide eilan-
den in positieve zin van zullen
kunnen profiteren. 
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Restaurant Seasons 
Now open at ACOYA Resort

Open for breakfast, lunch and dinner 7 days a week

Reservations recommended tel.: 5669732

Saturday special:
starting from 10 am - 2.00 pm

Gossip at Seasons:
Puro Coffee & Pastries of La Vie en Rose

R E S T A U R A N T Pure taste and cosiness. 

Special prices starting from Naf 18,50 etc

Also for your christmas dinners and parties
ask for our no-obligation offer.

Havenautoriteiten
slaan handen ineen
CPA en APA tekenen Memorandum of Understanding
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Curaçao Ports Authority (CPA) En Aruba Ports Authority (APA) hebben
afgelopen dinsdag een intentieverklaring ondertekend. Humberto de Castro, de direc-
teur van CPA, en Jossy Figaroa, de directeur van APA, zijn overeengekomen om een
wederzijdse samenwerking aan te gaan met een viertal principiële uitgangspunten. CPA-directeur Humberto de Castro (rechts) en APA-directeur Jossy

Figaroa schudden elkaar de hand na het ondertekenen van de MoU. 
FOTO CPA

Personeel kustwacht staakt


