
Dat stelt een van de broers
Taams, met het verzoek aan de-
ze krant om zijn naam niet te
noemen, maar aan te geven dat
dit het standpunt is van ‘Taams,
de broers Taams, of één van de
broers Taams’.

Esseboom en Liqui Lung, bei-
den medisch specialist, namen
exact vijf jaar geleden in novem-
ber 2009 de particuliere kliniek
over die de ouders van de broers
Taams hadden gesticht en die
vernoemd is naar hun vader: Kli-
niek Dr. J. Taams bv te Dama-
cor. Bij de overname waren eerst
ook andere investeerders/aan-
deelhouders betrokken - waar-
onder de Europese Nederlander
Jan van den Ende - maar al snel
haakten zij af en bleven alleen
Esseboom en Liqui Lung over.
De kliniek belandde in een fi-
nancieel moeilijk houdbare situ-
atie met aanzienlijke jaarlijkse
verliezen.

Vorige week verklaarde Esse-
boom enigszins gepikeerd dat er
‘ook eerder al verliezen’ waren.
Dat er in het verleden, toen de
gebroeders Taams en directeur
Karel Bade het voor het zeggen
hadden, winst werd geboekt, be-
strijdt Esseboom: ,,Dit is niet
juist. Zie het jaarverslag 2007,”
aldus Esseboom zonder overi-
gens de jaarrekening zelf aan de-
ze krant beschikbaar te stellen
(maar die nu wel in handen is
van de redactie). 

,,Daaruit blijkt dat er geen
winst is gemaakt. Voor de ver-

koop in 2009 ontstaat er opeens
een winst van 2,6 miljoen in
2008. Deze blijkt op basis van
spookfacturen te zijn die de kli-
niek aan de SVB gedeclareerd
had. Bij de overname moest een
bedrag van iets meer dan 3 mil-
joen met de SVB verrekend wor-
den, waardoor er meteen sprake
was van een verlies van ruim
400.000 gulden. Hier bleken de
niet-inbare debiteuren nog niet
in meegenomen te zijn. Het uit-
eindelijke verlies bij overname
met inbegrip van de oninbare
debiteuren bedroeg dus ruim 3,5
miljoen.”

Dit laten de getergde broers
Taams niet over hun kant gaan.
Gedocumenteerd ontving het
Antilliaans Dagblad een schrij-
ven. ,,Hun beschuldigingen aan
het adres van de familie Taams,
die ruim 25 jaar een succesvol
bedrijf heeft opgebouwd en ge-
leid, zijn een schande. Dat Liqui
Lung en Esseboom denken dat
er met hun als eigenaar een
doorstart zou kunnen komen
nadat ze dit (dreigend, red.) fail-
lissement hebben veroorzaakt,
is een waandenkbeeld van hun.”

De tarieven, die de overheid
de afgelopen vijf jaar niet maar
ook de jaren daarvoor niet ver-
hoogde, noch de volgens de
Taams-broers door Esseboom
‘geciteerde fictieve schulden’
voor overname zijn verantwoor-
delijk voor het financiële debacle
bij de kliniek. Dat zijn de huidi-
ge eigenaren zelf.
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Curaçao
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Taams: Wanbeleid
na de overname
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De financiële noodsituatie bij de Taams Kliniek die heeft geresulteerd in
surseance van betaling en volgens sommige dreigend faillissement is ‘enkel en alleen
veroorzaakt door wanbeleid’ van de directeuren/eigenaren Earl Esseboom en Artie
Liqui Lung. 

Top tegen 
criminaliteit
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vandaag en mor-
gen wordt er een topconferentie
gehouden over de bestrijding
van criminaliteit. De commissie
Kòrsou di ta Basta Awor organi-
seert de top in opdracht van mi-
nister Nelson Navarro van Justi-
tie. Alle instanties die zich bezig-
houden met jeugd, wijken, sport
en sociale onderwerpen zijn uit-
genodigd om deel te nemen. Er
zijn zes onderwerpen waarover
gesproken wordt. Daartoe beho-
ren een analyse van het crimina-
liteitsbeeld voor Curaçao, een in-
ventarisatie van de criminaliteit,
groepen die zich schuldig ma-
ken aan strafbare feiten en facto-
ren die leiden tot groei van de
criminaliteit. Inschrijven voor
de top, die wordt gehouden in
het Because Entertainment Cen-
ter kan nog steeds via de website
van de commissie of via e-mail:
kumbre.hus14@gmail.com. De
conferentie begint om 18.30 uur
vanavond en wordt morgen de
hele dag voortgezet. Entree is
gratis.

www.kumbre.caagcrm.com

‘Viaducten in slechte staat’
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Door gebrek aan onderhoud
verkeren de viaducten in het
centrum van de stad in slech-
te staat. Dat zegt Amador
Nita. Hij stuurde deze foto op
van het viaduct bij de
Openbare Bibliotheek te
Scharloo om zijn stelling te
illustreren. Daar raken stukken
beton los. Ook het viaduct van
Otrobanda is in slechte staat.
,,Nu het regent wordt het
gevaar nog groter.” Nita roept
minister Earl Balborda op om
een onderhoudsploeg op pad
te sturen en een masterplan
op te stellen voor onderhoud
aan openbare bouwwerken. 

FOTO AMADOR NITA
Netto resultaat 2007 
nog 1,1 miljoen
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