
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In 2015 moet de
Wet 80/20 ingesteld worden en
deze moet ook van toepassing
zijn op alle kantoren met Neder-
landse advocaten, aldus Staten-
lid Elmer Wilsoe van regerings-
partij Pueblo Soberano zaterdag
tijdens de wekelijke bijeenkomst
van de partij. 

,,Het is onmogelijk; hoe is het
mogelijk dat er jaarlijks 13 Cura-
çaoënaars in de rechten afstude-
ren, en dat er nergens plek is
voor hen? Is er bij geen enkel ad-
vocatenkantoor plek voor hen in
eigen land?” Wilsoe kondigde
ook aan dat volgend jaar de
landsverordening voor werk en
verblijf van advocaten veranderd
moet worden. ,,De landskinde-
ren die een rechtenstudie afron-
den - sinds 2010 gaat het om 53
personen - moeten daarna stage
lopen bij een patroon, daar ben
ik het mee eens.” ,,Als die afge-
studeerde rechtenstudent naar
Nederland gaat, moet hij daar
examen doen omdat de Neder-

landse wet en de Curaçaose van
elkaar verschillen.” Maar omge-
keerd is dat niet zo, zo stelde de
politicus. ,, Als een Nederlander
(die afgestudeerd is in de rech-
ten, red.) hier naartoe komt,
hoeft hij geen enkel examen af te
leggen.” Als de Curaçaose wet-
ten van de Nederlandse verschil-
len, is het vice versa ook zo, al-
dus Wilsoe. ,,Dan denk ik dat wij
de wetten moeten aanpassen,
zodat de regels die gelden voor
de Curaçaose advocaat die in
Nederland wil werken, ook gel-

den voor de Nederlandse advo-
caat die op Curaçao wil werken.”

,,Wij zullen daarin (de lands-
verordening, red.) ook zetten dat
als je landskinderen wil verdedi-
gen, je Papiaments moet leren,
zodat men onze taal, onze cul-
tuur en gewoonten leert ken-
nen.”

De parlementariër kondigde
ook aan Justitieminister Nelson
Navarro te zullen benaderen. ,,Ik
wil weten hoeveel van de 53 rech-
tenstudenten die sinds 2010 af-
studeerden, de raio-opleiding
zijn gaan volgen om officier van
justitie of rechter te worden, ik
ben benieuwd, volgens mij heeft
niet één dat gedaan. Worden wij
zo voorbereid op een autonomie
die naar onafhankelijkheid moet
leiden?”
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Advertentie

GOVERNMENT OF SINT MAARTEN
1.80% LOAN 2014 DUE 2044

Amount  NAf. 30.700.000 
 
Interest 1.80% p.a., semi-annual payments commencing on
 May 21, 2015

Redemption Equal yearly amounts which will be due on November 21st of  
  each year, starting November 21, 2015 and the fi nal 
 redemption on November 21, 2044  

Subscription until Friday, November 14, 2014 10:00 o'clock
 through local foreign exchange banks

Payment November 21, 2014

Terms of  the loan www.centralbank.cw/government-loans

Advertentie

ACADEMY 4 DEVELOPMENT 

Zit uw kind in de onderbouw? Behoefte aan extra 

ondersteuning voor talen en wiskunde? 

 

De experts van Academy 4 Development bieden 

intensieve begeleiding op maat. 

Doel? Betere resulaten bij toetsen. 

 

Omgeving: Jan Thiel 

 

Interesse of meer informatie? 

T: 7477119 (ma-di-do tussen 9-12u) 

E: academy4development@gmail.com 

Bosman 
in gebreke
gesteld
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tweede Kamerlid André Bosman (VVD)
was er niet van op de hoogte dat advocaat Jairo Bloem
hem, namens het Sint Maartense Statenlid Cornelius de
Weever, heeft gesommeerd om zijn lasterlijke verklarin-
gen in te trekken. 

Bob Pinedo als erelid Kiwanis

Dat schrijft hij in een e-mail
die hij afgelopen zondag naar de
advocaat stuurde. De advocaat
heeft gisteren in een schriftelijke
reactie aangegeven dit opmerke-
lijk te vinden, het Kamerlid in
gebreke te stellen en juridische
stappen te ondernemen. 

Bosman schrijft dat hij in de
media berichten heeft gelezen
dat de advocaat hem een brief
zou sturen. Hij geeft aan tot het
verzenden van de e-mail een
dergelijke brief niet ontvangen
te hebben. De advocaat laat in
een gisteren gestuurd antwoord
weten dat het onwaarschijnlijk is
dat Bosman de correspondentie
niet heeft ontvangen. Vorige
week stelde Bloem dat Bosman
gisteren voor 17.00 uur Sint
Maartense tijd moest reageren
nadat hij gesommeerd was zijn
lasterlijke verklaringen terug te
nemen. Volgens Bloem toont de
e-mail waarin Bosman zondag
antwoordde op het schrijven van
de advocaat juist aan dat het Ka-
merlid alle correspondentie tot
op dat moment heeft ontvangen.
Volgens de advocaat heeft het
Kamerlid ruim de tijd gehad om
te reageren. De verzonden dag-
vaarding en deadlines zijn vol-
gens hem in overeenstemming
met de wet. Volgens de advocaat

zal zijn cliënt een juridische pro-
cedure starten tegen hem,
wegens verzuim. 

De advocaat schrijft dat de be-
wering dat Bosman niets wist
over de correspondentie feitelijk
onjuist en opmerkelijk is. De ad-
vocaat zegt dat de eerste open
brief direct naar het Kamerlid
was gezonden via e-mail. De 
cliënt heeft hier volgens de advo-
caat een leesbevestiging van.
Ten derde heeft Bosman vol-
gens Bloem meteen gereageerd
door meer publieke verklarin-
gen te doen, die ondertussen
ook worden betwist door de 
cliënt. Ook spreekt de advocaat
over het feit dat ‘de inhoud van
de publieke reactie duidelijk laat
zien dat Bosman kennis heeft
genomen van de open brief van
de heer De Weever’. Ten slotte
legt de advocaat uit dat in de
tweede brief van De Weever een
verwijzing werd gemaakt naar
de eerste open brief. 

Bloem verwees naar diverse
publicaties in zeker vier verschil-
lende media waarin vermeld
staat dat Bosman gezegd zou
hebben dat De Weever betaald is
door UP-leider Theo Heyliger.
Volgens de advocaat ontbreekt
bij de bewering een feitelijke ba-
sis en is het daardoor laster. 
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Vitmin International Holdings NV

holds at 10.00  A. M.(Curaçao time) on November 24, 2014 a 

shareholders meeting at the Hotel Avila, on the Penstraat 130 

Willemstad, Curacao. 

The agenda: 

Appointment R. de la Bije to designated person to control Vitmin 

International Holdings NV related absence management. 

Attending people are requested to bring their laptop or smartphone.

Kiwanis Club Curaçao heeft professor Bob Pinedo benoemd tot erelid ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan. Pinedo kreeg een pin uitgereikt om het heuglijke feit voor de stichting te vieren. Hij kreeg deze
eer voor zijn baanbrekende werk in de strijd tegen kanker en voor de oprichting van Fundashon
Prevenshon. FOTO KIWANIS

Wilsoe:
80/20 voor
advocatuur


