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Curaçao

Minister Ronald Plasterk: Voorkeur consensus. FOTO RENÉ ZWART

Jaarlijks 6,5
mln. verlies
voor CPost
Oplossingen genoeg, nu uitvoeren
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Curaçaose Postbedrijf (CPost) bloedt
met een jaarlijks verlies van 6,5 miljoen gulden. Dat is
gisteren in de Staten naar voren gebracht door de
minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
(VVRP), Earl Balborda (PNP). 

Dit verlies is ongeacht de extra
activiteiten die het postbedrijf
heeft ondernomen, zoals de zee-
vracht en de activiteiten in de
vrije zone die kostendekkend
zijn voor die activiteiten. De ge-
wone, bij wet verplichte dien-
sten, leveren te weinig op, na-
melijk 15,6 miljoen gulden per
jaar. ,,Dat neemt niet weg dat 
wij het advies van het College fi-
nancieel toezicht (Cft) opvolgen
en ‘onconventionele oplossin-
gen niet schuwen’”, aldus Bal-
borda. De maatregelen die nu op
handen zijn, zijn divers. Een
kleine opsomming: er wordt een
pilotproject gestart met zoge-
noemde ‘community mail-
boxes’, er worden verschillende
wetten aangepast, er wordt
onderhandeld over de hoge con-
cessiekosten die CPost moet 
betalen aan Bureau Telecom 
en Post (BTP) en er wordt een
oplossing gezocht voor de ge-
bouwen waarin de Post ge-
vestigd is.

De plannen voor de ‘com-
munity mailboxes’ liggen er al
sinds 2012. Maar nu heeft de
minister zijn goedkeuring gege-
ven aan een pilotproject. Het
zou een enorme besparing in
kunnen houden omdat dan op
centrale plekken persoonlijke
post in brievenbussen wordt ge-
daan. Mensen moeten dan hun
eigen post ophalen. Postbodes
hoeven niet meer de wijken in.
Maar, zo stelt de minister: ,,We
moeten weten of een dergelijk
plan ook bij de bevolking goed
valt. Want het kan zijn dat het
voor mensen moeilijk is naar
een centrale brievenbusplaats te
komen, waardoor mogelijk be-
langrijke post niet meer tijdig bij
de bestemde persoon terecht
komt.”

De wetgeving wordt op ver-
schillende punten aangepast,

waarbij de minister overigens
toegeeft dat de aanpassingen
lang op zich hebben laten wach-
ten en de conceptwetgeving 
nu in het adviesproces zit. Een
van de voorstellen is een mi-
nisteriële beschikking over de
centrale brievenbussen. Daar-
naast moeten er landsbesluiten
komen om de postlandsverorde-
ning aan te passen. Eén aanpas-
sing betreft het stoppen van de
verplichting om dagelijks post te
bestellen. ,,Als de postbode de
post wat kan opsparen en mis-
schien maar twee keer per week
hoeft te rijden, wordt daar
enorm mee uitgespaard”, aldus
Balborda. 

Verder is er wetgeving in 
de maak om de concessiekosten
te verlagen naar mogelijk het
nultarief. Tot slot wordt nage-
gaan of de verplichte deelname
van 51 procent van de CPost in
het bedrijf, aangepast kan wor-
den waardoor derden kunnen
participeren in het bedrijf, of 
taken afgestoten kunnen wor-
den.

Gebouwen in 
boedelscheiding

In de RMR is een tijdpad 
vastgelegd. ,,Ik ga me daar naar
buiten toe niet in detail op vast-
leggen, maar het moet niet te
lang gaan duren. Voor de jaar-
wisseling moeten stappen zijn
gezet. Er is geen misverstand
over dat het moet gebeuren.”

Het is gissen naar het waar-
om van de stemmingswisseling
aan Nederlandse kant waardoor
een nieuwe harde confrontatie
lijkt te zijn voorkomen. Waarne-
mers rond het Binnenhof hou-
den het er op dat politiek Den

Haag buitengewoon opgelucht
is over het bericht van UP-leider
Theo Heyliger afziet van het pre-
mierschap.

Ook de oproep via een op-
en brief in deze krant van mi-
nister Dennis Richardson - die
als een van de weinige Sint
Maartense politici enig aanzien
in Den Haag geniet - aan de
Nederlandse regering om niet

over, maar met de bestuurders
in Philipsburg te praten, kan
deuren hebben geopend.

Op de Nederlandse bemoeie-
nis met de screening van de kan-
didaat-bewindslieden zoals deze
donderdag aan gouverneur Eu-
gene Holiday zijn voorgesteld,
wilde Plasterk overigens giste-
ren niet ingaan. ,,De gouverneur
is degene die op dit punt verant-
woordelijk is voor het formatie-
proces dus daar ga ik nu even
niets over zeggen.” De bewinds-
man kondigde aan Sint Maarten
te bezoeken zodra het nieuwe
kabinet is geïnstalleerd.

Tijdpad 
vastgelegd
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Pastoor Danilo
Morales van de parochie Wis-
hi/Marchena is een natuurlijke
dood gestorven. Zijn lichaam is
daarom door het Openbaar Mi-
nisterie (OM) vrijgegeven. 

Uit de lijkschouwing blijkt dat
inwendige bloedingen hem fa-

taal werden. Danilo Morales
werd woensdag dood aangetrof-
fen in een plas bloed in zijn
pastorie. De politie kreeg om
16.50 uur de melding binnen.
,,Ter plaatse troffen we de pa-

stoor aan. De politiearts heeft
zijn dood vastgesteld”, aldus po-
litiewoordvoerder Imro Zwer-
wer woensdagavond tegenover
deze krant.

Nadat het nieuws bekend

werd verzamelden zich veel pa-
rochianen voor de pastorie. Zij
reageerden verslagen op de dood
van hun pastoor. Hij meldde
zich eerder ziek en vreesde het
chikungunyavirus onder de le-

den te hebben. Direct na de
dood van de pastoor gingen ver-
halen dat hij was gevallen als ge-
volg van de stijve gewrichten die
bij zware gevallen van chikungu-
nya voorkomen. Zwerwer zei
woensdagavond al dat er ter
plekke geen aanwijzingen voor
een misdrijf zijn aangetroffen.

Pastoor Wishi niet vermoord

RMR: Nog geen besluit over Aruba
Van onze correspondent
Den Haag - De Rijksminis-
terraad heeft gisteren geen 
conclusies verbonden aan de 
indiening door de Arubaanse 
regering van de via een aan-
wijzing afgedwongen supple-
toire begroting voor het jaar
2014.

Minister Ronald Plasterk
(PvdA) van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties bevestig-
de gisteren na afloop van de
RMR dat er wel over de kwestie
is gesproken. ,,Ik ga niet precies
de gang van zaken schetsen
maar die kent u wel. Het bestaat
uit drie onderdelen: de begro-

ting voor 2014, inclusief een
meerjarenraming voor de ko-
mende jaren en een procedure
dat onderzoekers uit daartoe in
het Koninkrijk belaste organen,
dus uit kringen van het College
financieel toezicht, ook in de 
toekomst betrokken blijven bij
het door de getallen heen kij-
ken.”

Dat gouverneur Fredis Refun-
jol nog niet het groene licht 
uit Den Haag heeft gekregen 
om de begroting te tekenen,
komt omdat Nederland vast-
houdt aan een strikte uitvoering
van het Koninklijk Besluit.
,,Men is bezig uitvoering aan 
dat besluit te geven. Het is op
een haar na gedaan, maar elke
haar kan nog weer gesplit wor-
den. ‘It ain't over till the fat 
lady sings’. We moeten door tot
het helemaal klaar is. Het begint
wel te dringen want het gaat over
de begroting voor 2014 dat nu
bijna voorbij is.”       
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