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Curaçao

Digicel op straat

Telecombedrijf Digicel was afgelopen weekend op straat te vinden. Op het Brionplein kwamen veel
mensen af op de roadshow. Het doel van de dag ‘in de wijken’ is om dichter bij de klanten te komen,
zegt Thessa Fleming van Digicel. Op zondag was de wijk Montaña aan de beurt. Volgens de woord-
voerster zijn er veel telefoons verkocht op deze dagen. FOTO DIGICEL

Nog geen
alternatief
voor dump
Shut wordt eind van de week afgesloten 
met of zonder andere stortplaats
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Er is door de regering nog geen alternatief
bedacht voor het dumpen van afvalwater. Dat heeft
minister Earl Balborda (PNP) van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning (VVRP) tegenover deze krant
bekendgemaakt. 

Aan de andere kant laat de di-
recteur van Curaçao Airport
Holding (CAH), Maurice Adria-
ens, weten dat de regering tot
het einde van deze week de tijd
heeft om een alternatief te be-
denken voor de lozing door va-
cuümtrucks. Dan wordt Shut
namelijk voorgoed afgesloten.
,,Met of zonder alternatief.”

Eerder maakte minister Ben
Whiteman (Pueblo Soberano)
van Gezondheid, Milieu en Na-
tuur (GMN) bekend dat de toe-
gang tot Shut tot 1 februari zou
zijn geopend voor de lozing van
afvalwater. Daarna zou er een
definitieve stop volgen voor de
lozing van afvalwater aldaar. Die
datum is inmiddels verstreken.
Van de regering is hieromtrent
nog geen reactie vernomen, zo
zegt Adriaens. 

De minister van VVRP laat
tegenover deze krant weten dat
er vooralsnog geen alternatief is
voor vacuümtrucks wanneer zij
eind deze week niet langer te
Shut kunnen lozen. ,,We zijn
wel bezig. Onze centrales draai-
en op volle toeren, maar als de
capaciteit niet is vergroot, dan
kan je helaas niets anders”, al-

dus de minister. Voor een ant-
woord op de vraag waar de vacu-
ümtrucks na het einde van deze
week heen moeten, verwijst Bal-
borda naar zijn collega White-
man. In de tussentijd hebben de
chauffeurs van vacuümtrucks
zich wat betreft de lozing ook
niet aan de afspraak gehouden,
zo laat Adriaens weten. Eerder
werd afgesproken dat er bij Shut
alleen afvalwater zou worden ge-
stort. Voor het lozen van che-
misch afval, vet en olieafval wa-
ren afspraken gemaakt met de
Isla-raffinaderij. De trucks die
chemisch afval moeten lozen,
horen naar de raffinaderij te rij-
den, waar een speciale centrale
staat met een centrifuge die de
producten uit het afval haalt die
niet gebruikt kunnen worden.
Deze worden vervolgens in de
fabriek verbrand. Maar, zo laat
Adriaens weten: ,,Ik heb gezien
dat er trucks met chemische pro-
ducten zijn gekomen om te stor-
ten. Dus men houdt zich ge-
woon niet aan de afspraak.” 

Herhaaldelijke pogingen van
deze krant om contact te leggen
met minister Whiteman, bleken
tevergeefs.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Ivar Asjes
(PS) wordt in een brief van 
Statenlid en partijleider van
PAIS, Alex Rosaria gevraagd
waarom er eigenlijk geen Mi-
nisteriele Samenwerkingsraad
(MSR) bestaat, waar op ministe-
rieel niveau zaken besproken
kunnen worden tussen Curaçao,
Aruba en Sint Maarten. Er is 
immers wel een parlementair
overleg tussen de drie landen; 
en vóór de staatkundige ont-
manteling op 10 oktober 2010,

was er een dergelijke samenwer-
king tussen de regeringen 
van Aruba en de Nederlandse
Antillen, zo stelt Rosaria vast.
Hij vindt het belangrijk dat 
er ook op regeringsniveau een

officieel overlegplatform in het
leven geroepen wordt waar be-
sluiten genomen kunnen wor-
den. 

Het Statenlid wil van Asjes
weten of hij dezelfde mening is
toegedaan over het belang van
een MSR, of er al mogelijk aan
gewerkt wordt, wanneer de laat-
ste MSR was tussen Aruba en de
Antillen, wat de instelling van
een nieuwe MSR tegenhoudt en
wat Curaçao en de andere eilan-
den moeten doen om een derge-
lijke MSR in te stellen.

PAIS: 
Waarom 

geen MSR?

Aanhouding voor illegaal bezit vuurwapen
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De politie heeft af-
gelopen zaterdagavond rond
21.10 uur een man aangehou-
den wegens illegaal vuurwapen-
bezit. Dat werd gisteren bekend-
gemaakt. 

Op de kruising die de F.D.
Rooseveltweg en de Venezuela-
weg met elkaar verbindt stuitte
een politie-eenheid op de chauf-
feur van een scooter die geen
helm droeg. Toen de politie 
hem tegenhield, begon de man

zich verdacht te gedragen, waar-
op de politie besloot een grondi-
ge controle uit te voeren. In
de tas van de verdachte trof de
politie een Glock-pistool aan van
het kaliber 38 met daarin 15 ko-
gels.

De beschuldigingen aan het
adres van voormalig hoofd van
de Veiligheidsdienst, Edsel
Gumbs, waren niet mis. De
rechter meldt hierover in het
vonnis het volgende: ,,In het ont-
slagbesluit van 28 november
2013 resteren de volgende ver-
wijten: klager (Gumbs, red.)
heeft de formateur en partijlei-
ders op 4 oktober 2010 onjuist
geïnformeerd, gehandeld in
strijd met artikel 3 lid 3 Lands-
verordening Veiligheidsdienst
Curaçao (LVC), zijn geheimhou-
dingsplicht geschonden, (welbe-
wust en doelgericht) opdracht
gegeven om belastende informa-
tie over de toenmalige oppositie-
partijen te verzamelen, welke in-
formatie zonder de bij de VDC
noodzakelijke controles terecht
is gekomen in een memo dat is

gelekt, opdracht heeft gegeven
om gegevens aan de dienst te
onttrekken, tijdens zijn toe-
gangsontzegging een medewer-
ker van de VDC verzocht om in-
formatie te verschaffen en tij-
dens zijn toegangsontzegging
met derden contacten heeft
onderhouden, wijzende op het
verstrekken van gegevens van de
VDC aan anderen dan bevoeg-
den.” De rechter veegt echter al
deze beschuldigingen één voor
één van tafel. Het onjuist infor-
meren van de formateur en par-
tijleiders zou zijn gebaseerd op
het feit dat er een Staat van In-
lichtingen zou moeten worden
ingevuld, terwijl er al een questi-
onnaire was ingevuld. De rech-
ter stelt dat er gehandeld is con-
form hetgeen gebruikelijk is.

Ook er is volgens de rechter niet
gehandeld in strijd met artikel 3
LVC, want een presentatie over
de werkzaamheden van de VDC
is door toenmalig premier
Schotte zelf tweemaal afgezegd,
aldus de rechter. Dat Gumbs de
geheimhoudingsplicht zou heb-
ben geschonden, is eveneens
niet correct, aldus de rechter.
,,Klager heeft documenten over-
legd in het kader van een achter
gesloten deuren plaatsvindende
procedure bij het gerecht waar-
bij verweerders de tegenpartij
waren. Niet valt in te zien dat,
mede gelet op de voor rechters
en advocaten geldende geheim-
houdingsplicht, klager daar-
door zijn geheimhoudingsplicht
heeft geschonden.”

Voor het vierde verwijt - inza-

ke belastende informatie - is
geen bewijs aangeleverd, stelt de
rechter. ,,Nu klager heeft betwist
een dergelijke opdracht te heb-
ben gegeven, had het op de weg
van verweerders gelegen om
hun stelling te onderbouwen.”

Het vernietigen van gegevens
van de VDC wordt door Gumbs
tegengesproken omdat alle do-
cumenten digitaal gewoon be-
schikbaar zijn. ,,Evenmin is ge-
bleken dat, naar verweerders lij-
ken te willen suggereren, klager
met de vernietiging kwade be-
doelingen had tegen een nieuwe
regering.”

Wat overblijft is het verwijt
dat Gumbs tijdens zijn toe-
gangsontzegging een medewer-
ker van de VDC verzocht om in-
formatie te verschaffen en tij-

dens zijn toegangsontzegging
met derden contacten heeft
onderhouden, wijzende op het
verstrekken van gegevens van de
VDC aan anderen dan bevoeg-
den. De rechter stelt dat klager
met zijn handelen niet die af-
stand heeft bewaard tot het werk
die van een ambtenaar mag wor-
den verwacht tijdens een toe-
gangsontzegging. ,,Het slechts
op basis van het vorenstaande
verwijt concluderen tot onge-
schiktheid dan wel onbekwaam-
heid van klager voor de functie
acht het gerecht te ver gaand.”

Gezien de geschiedenis acht
de rechter een terugkeer op de
werkvloer niet meer als een op-
tie. Met een vergoeding van 12
maanden nettosalaris acht de
rechter de zaak afgedaan. Beide
partijen hebben dertig dagen te
tijd om tegen de uitspraak in ho-
ger beroep te gaan.
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