
Sinds 2006 kent het Openbaar
Ministerie (OM) de ‘Aanwijzing
relationeel geweld 2010’. Deze
is door de procureur-generaal
geratificeerd. In 2010 is de aan-
wijzing gereviseerd en aange-
vuld. 

Doel van de aanwijzing is een
effectiever en efficiënter optre-
den van politie en OM in reactie
op relationeel geweld. 

Speerpunten daarbij zijn: het
terugdringen van geweld in de
relationele sfeer op Curaçao, het
voorkomen van recidive door
middel van gerichte interventies
zoals daderhulpverlening, het
herstellen van de geschonden

norm, het stimuleren van slacht-
offers van relationeel geweld om
aangifte te doen, potentiële toe-
komstige daders wijzen op de
gevolgen van relationeel geweld,
het waarborgen van de veilig-
heid van het slachtoffer (in het
bijzonder van minderjarige
slachtoffers) en het waarborgen
van de veiligheid van kinderen
als getuige van relationeel ge-
weld.
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Te Huur  
Salina 155 
Huidig AMFO kantoor

Professioneel vrijstaand kantoorpand, goed zichtbaar en  

bereikbaar. Totaal 219m2.

Indeling: Receptie, 7 kantoren, archiefruimtes, 

vergaderzaal, keuken en toiletgroep.
Beveiligd, rolstoeltoegankelijk, voldoende 

parkeergelegenheid. 

Nafl. 6.000,= p.m. 

‘Ruim boten op’

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (VROMI) van Sint
Maarten, Maurice Lake, roept booteigenaren op hun vaartuigen op te ruimen. Door orkaan Gonzalo
gingen er veel boten verloren. ,,Ik heb gezien dat de boten die gedeeltelijk zijn gezonken of deels op de
kant lagen in de Simpson Bay Lagoon zijn verwijderd. Maar er zijn ook nog boten die gedeeltelijk onder
water liggen. Ik roep die eigenaren op hun boten zo snel mogelijk te verwijderen”, aldus Lake. 
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Terugdringen
van geweld

Enquête:
Beleid MKB
ver te zoeken
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Uit een mini-enquête, uitgevoerd door con-
sultant Miguel Goede onder 51 respondenten uit het
midden- en kleinbedrijf (MKB) blijkt dat slechts 8 pro-
cent tevreden is over het MKB-beleid van de overheid. 

Van de respondenten vindt 41
procent het beleid op dit gebied
slecht. Met name de jonge be-
drijven zijn erg ontevreden.
,,Met het beantwoorden van de-
ze vraag uiten de bedrijven het
gevoel dat ze hebben ten aan-
zien van het MKB-beleid. Dit
hoeft echter niet te betekenen
dat ze het MKB-beleid van de
overheid ook daadwerkelijk ken-
nen”, aldus Goede. Deze eerste
resultaten zijn verzameld in
samenwerking met de Kamer
van Koophandel (KvK) en de uit-
gebreide studie wordt volgend
jaar gepresenteerd aan de Uni-
versity of the West Indies
(UWI.). Of er een duidelijk
MKB-beleid is, valt volgens de
auteur te betwijfelen. Hij stelt:
,,In het TAC-rapport, het belang-
rijkste economisch beleidskader
van de huidige regering, dat in
2013 is verschenen, wordt mel-
ding gemaakt van een MKB-be-
leid, beschreven in het beleids-
plan ‘SME and Entrepreneurs-
hip in Curaçao’ van maart 2012.
Het TAC-rapport vermeldt dat
slechts drie miljoen van de be-
groting wordt geïnvesteerd in
het MKB. De totale begroting
nadert de twee miljard. Navraag
wat het MKB-beleid precies in-
houdt, heeft opgeleverd dat de
overheid bedrijven die MKB

ondersteunen en stimuleren
subsidieert. Het gaat om bijvoor-
beeld de koepelorganisatie voor
het MKB, Adeck en het Curaçao
Innovation & Technology Insti-
tute (Citi).” Goede vervolgt met
te stellen dat slechts 6 procent
van de ondervraagde onderne-
mers tevreden is over de service
van de overheidsdiensten. Dit
geldt over de hele linie. Verder is
68 procent best tevreden over de
arbeidsmarkt. Maar 45 procent
stelt dat ze hun projecten moei-
lijk kunnen financieren. Dit
geldt relatief meer voor de klei-
ne, jonge bedrijven. Goede: ,,Ze
kunnen via de banken en andere
instanties moeilijk een lening
sluiten. Natuurlijk speelt bij be-
ginnende ondernemers mee dat
ze geen trackrecord hebben. Bij
81 procent van de ondervraag-
den wordt de wens uitgesproken
betalingen te kunnen ontvangen
via internet en meer specifiek
PayPal. Deze behoefte is het
grootst onder de jonge bedrij-
ven. PayPal is actief in 203 lan-
den, maar niet op Curaçao. Dit
soort applicaties maken het mo-
gelijk dat de koopwaar eenvou-
dig via een website op een credit-
card betaald kunnen worden.”

MKB urgenter dan HNO

Vervolg van pagina 1
Huiselijk geweld

Op pagina 9


