
Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - Statenlid
voor MFK, Amerigó Tho-
dé, is gisteren door de
Landsrecherche gemeld
dat hij officieel verdachte
is. Dat heeft MFK gisteren
in een schriftelijke verkla-
ring bekendgemaakt. 

Hoewel de Landsre-
cherche hem niet duide-
lijk heeft gemaakt in welke
zaak, lijkt alles erop te wij-
zen dat het hier gaat om de
aangifte die in september
door Statenvoorzitter Mi-
ke Franco (PAIS) tegen
Thodé is gedaan wegens
het heimelijk opnemen
van een besloten vergade-
ring van de vaste commis-
sie Financiën van de Sta-
ten en het College financi-

eel toezicht. Aangezien
het voor Thodé onduide-
lijk is waar hij van ver-
dacht wordt of in welke
zaak, heeft hij de Landsre-
cherche tijdens het ge-
sprek gisterochtend laten
weten de tenlastelegging
zwart op wit te willen ont-
vangen. 

Thodé nam in septem-
ber een besloten vergade-
ring op tussen de vaste
commissie van de Staten
en het Cft. Deze opname -
waarin Cft-voorzitter Age
Bakker tegen fractievoor-
zitter van PAIS, Alex Rosa-
ria, zegt nooit het woord
‘wanbeleid’ te hebben ge-
bruikt om het financieel
beleid tussen 2010 en
2012 te beschrijven - werd
later door oud-minister

George Jamaloodin (MFK)
live bij Radio Mas afge-
speeld. Franco deed aan-
gifte tegen Thodé wegens
het schenden van het Re-
glement van Orde, artikel
58 waarin staat dat de ver-
gaderingen van de vaste
en tijdelijke commissie be-
sloten zijn. En onder arti-
kel 59: ,,Ten aanzien van
de inhoud van vertrouwe-
lijke stukken en de ge-
dachtewisseling in een be-
sloten commissievergade-
ring wordt geheimhou-
ding in acht genomen,
met uitzondering van wat
de commissie in haar ver-
slag vermeldt.” 

‘Politieke vervolging 
door OM’

Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - De benoe-
ming van Suzy Camelia-
Römer, als kandidaat voor
de Commissie Evaluatie
Consensusrijkswetten na-
mens Curaçao, is gisteren
met vier stemmen voor en
vijf stemmen tegen, afge-
keurd in de ministerraad.
Dat bevestigen verschil-
lende welingelichte bron-
nen tegenover het Antilli-
aans Dagblad. 

Nadat de stemming vo-
rige week werd uitgesteld
omdat niet alle ministers
waren komen opdagen,
vond de lang verwachte
vergadering gisteren als-
nog plaats. De drie mi-
nisters van PAIS, evenals
minister Earl Balborda van
Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning
(PNP) stemden voor de be-

noeming van Camelia-Rö-
mer, terwijl de vier mi-
nisters van Pueblo Sobera-
no en minister José Jar-
dim van Financiën -
namens onafhankelijk
Statenlid Glenn Sulvaran -
tegen stemden. 

Jardim wenste gisteren
zelf geen commentaar te
leveren en wees erop dat
de beraadslaging van de
Raad van Ministers ver-
trouwelijk is. 

Ook andere ministers
waren onbereikbaar voor
commentaar. 

Sinds de aanwijzing van
Camelia-Römer als com-
missielid door minister

Nelson Navarro (PAIS)
van Justitie is er binnen de
coalitie onenigheid ont-
staan, waarbij er duidelijk
twee kampen werden ge-
vormd: dat van PAIS die
vóór de benoeming van
Camelia-Römer was en
het kamp van PS dat erte-
gen was. Volgens de laatst-
genoemde groep zou de
procedure van de benoe-
ming niet correct zijn ver-
lopen. 

Ook het advies van de
Raad van Advies gaf aan
dat er een andere procedu-
re moest worden bewan-
deld, hetgeen vervolgens
ook is gedaan. Met de
stemwijze van Pueblo So-
berano van gisteren lijkt
het erop dat het Pueblo So-
berano niet te doen is ge-
weest om de procedure,
maar eerder om de per-
soon Camelia-Römer.

Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De ter-
reinen en het gebou-
wencomplex van de
Taams Kliniek gaan
onder de hamer. Het
geduld van Orco Bank
als financier en hypo-
theekhouder is op.

De hypotheekveiling
wordt vandaag bekendge-
maakt in een advertentie
van Notariskantoor Eshuis
elders in deze editie van
het Antilliaans Dagblad.
Orco was vijf jaar geleden
de financier bij de overna-
me van de kliniek van de
toenmalige eigenaren, de
broers Taams, door een
groep investeerders.

Van die investeerders
zijn alleen nog de medisch
specialisten Earl Esse-
boom en Arthur Liqui
Lung overgebleven. De
Kliniek Dr. J. Taams bv is
steeds meer in ernstige fi-
nanciële problemen be-
land en het gerecht ver-
leende surseance van beta-
ling met de advocaat Paul
van der Laarschot als be-
windvoerder. De totale
schuldpositie van Taams
Group Holding bedraagt
circa 31 miljoen gulden.

De gebouwen hebben
naar schatting een execu-

tiewaarde van zo’n 10 mil-
joen. Orco Bank is separa-

tist en heeft door verpan-
ding beschikking over het

onroerend goed en kan
onderhands verkopen of

veilen. Dit laatste gebeurt
nu. Volgens de directie
van Taams Kliniek is de
schuld aan Orco ongeveer
13 miljoen. De bank was
tot voor kort bereid te pra-
ten, maar gaf wel aan dat
het bedrag dat neergelegd
moet worden om Orco ge-
rust te stellen aanzienlijk
is. Dat geld is er niet en po-
tentiële nieuwe investeer-
ders bleven uit of zijn nog
niet bekend. De schuld be-
staat verder uit 7 miljoen
aan crediteuren/leveran-
ciers en 10 miljoen aan be-
lastingen en sociale pre-
mies. De fiscus en de SVB
hebben bodembeslag ge-
legd op de roerende goede-
ren. De veiling is gepland
op 30 december. Het gaat
dan om vier aaneenslui-
tende stukken terrein te
Damacor. Van 4.410 vier-
kante meter; 4.900 m2;
1.320 m2; en 985 m2 gele-
gen aan de Doormanweg,
de Warawaraweg en de Ki-
nikiniweg. In een eerste
reactie zeggen directeur/
eigenaar Esseboom en be-
windvoerder Van de Laar-
schot: ,,Wij hadden met de
bank een ander afspraken-
traject.” 
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Grand opening Acoya Hotel

Bij zonsondergang werd gisteren het nieuwe Acoya
Hotel aan de Dr. Hugenholtzweg geopend. Minister
Stanley Palm (PAIS) van Economische Ontwikkeling
en eigenaar Mahesh Daswani verrichtten de opening
door het lint door te knippen. Daarmee ging het doek
omhoog, waardoor de naam tevoorschijn kwam. Palm
en Daswani werden geassisteerd door honkballer
Kenley Jansen (LA Dodgers) en de succesvolle honk-
balcoach Hensley Meulens van de San Francisco
Giants, de winnaars van de World Series 2014. Op
het terrein ligt ook het restaurant Seasons, dat
Caribisch geïnspireerde huisgerechten aanbiedt. 
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