
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De nieuwe stich-
ting voor huurders van FKP-wo-
ningen, Fundashon E Hende,
beschuldigt de sociale woning-
bouwstichting van inhumaan
beleid. De stichting heeft intus-
sen twee goed bezochte bijeen-
komsten voor huurders gehou-
den, in Koraal Specht en Brie-
vengat. Het beleid van FKP is
volgens hen ondoorzichtig en

gebaseerd op intimidatie. Ver-
der worden de woorden ‘corrup-
tie’, ‘administratieve oplichting’
en ‘valsheid in geschrifte’ ge-
bruikt in een verklaring naar
aanleiding van de bijeenkom-
sten. De bewoners stellen de re-
gering verantwoordelijk, aange-
zien FKP onder de verantwoor-

delijkheid valt van de overheid.
,,De regering heeft de huurders
nooit gevraagd naar hun me-
ning over de dienstverlening van
FKP.” Politici wassen altijd hun
handen in onschuld, zegt E
Hende. De meest genoemde
klachten over FKP op de bijeen-
komsten gingen over boetes van

vijfduizend gulden voor ver-
ondersteld illegale bewoning,
het dreigen met uitzetting als de
boete niet meteen betaald wordt,
het te koop aanbieden van hui-
zen in Brievengat Nobo voor
40.000 gulden (terwijl de hui-
zen gewaardeerd werden op
4.564 gulden) en het heffen van

omzetbelasting (ob) met terug-
werkende kracht tot 2000 (ter-
wijl volgens de Belastinginspec-
teur huurders geen ob hoeven te
betalen). Verder merkt de stich-
ting op dat huurders die hun
huizen voor veel te hoge prijzen
hebben gekocht hun geld terug-
eisen. E Hende is door de bewo-
ners gemachtigd om namens
hen juridische stappen te onder-
nemen. 

Hij heeft dit in de Staten ge-
zegd naar aanleiding van vragen
over een groep chauffeurs die op
dit moment niet meer rijdt voor
de minister. ,,Een chauffeur
moet een vertrouwenspersoon
van de minister zijn”, zo vindt
Van der Horst, die tegelijkertijd
aangeeft dat de chauffeurs niet
werkloos aan de kant (hoeven te)

zitten. ,,De functieomschrijving
is een generieke functieom-
schrijving en dat houdt in dat
chauffeurs ook ander werk kun-
nen doen. Zo staat beschreven
dat zij onderhoudswerkzaamhe-
den kunnen verrichten bij de
onderkomens van de kabinetten
waartoe zij behoren. Verder
kunnen zij zich bezighouden

met ander operationeel werk en
ondersteunende taken zoals het
zorgen voor de logistiek en het
doen van distributiewerkzaam-
heden. We moeten nagaan en
inventariseren voor welke werk-
zaamheden zij ingezet kunnen

worden. Maar ik weet wel waar
de schoen wringt. Ze krijgen nu
geen ‘overtime’ meer betaald.
Maar daarover is toch al met de
vakbonden in een convenant af-
gesproken dat het overwerk zo
veel mogelijk aan banden gelegd

gaat worden. Er kan wel nage-
dacht worden over een langza-
me afbouw van de overwerkin-
komsten, zodat de chauffeurs
niet met een al te grote inkom-
stenderving te maken krijgen”,
aldus Van der Horst.
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Sommige chauffeurs rijden niet meer voor de minister. FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD 

‘Minister
kiest eigen
chauffeur’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als het aan de minister van Bestuur,
Planning en Dienstverlening (BPD), Etienne van der
Horst (PAIS) ligt, kunnen ministers in de toekomst hun
eigen chauffeur meenemen, net als nu het geval is met
de personele ondersteuning van de kabinetten. 

‘Beleid FKP inhumaan’

PAR en MAN
willen spoed-
vergadering
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Oppositiepartij
PAR en MAN hebben een
spoedvergadering van de Staten
aangevraagd wegens de ‘alarme-
rende situatie’ rond de ziekte
chikungunya. ,,Vrijwel overal
wordt er over gepraat hoe de
ziekte om zich heen grijpt”,
schrijven PAR-leidster Zita Je-
sus-Leito en MAN-Statenleden
Hensley Koeiman en Charles
Cooper aan Statenvoorzitter Mi-
ke Franco. Zij stellen dat er ook
doden vallen door complicaties
die door het virus worden ver-
oorzaakt. Bij de SVB is al een
speciaal loket geopend voor chi-
kungunya. Minister Ben White-
man (PS) van Gezondheid, Mi-
lieu en Natuur zegt dat iedereen
op Curaçao een eigen verant-
woordelijkheid heeft in de be-
strijding van de ziekte. Maar het
aantal zieken blijft stijgen, aldus
de Statenleden. Minister White-
man moet volgens PAR en
MAN in het parlement komen
uitleggen hoe de situatie nu is
en welke maatregelen er zijn en
worden genomen om chikungu-
nya te bestrijden.


