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Curaçao

Top van
Econcern
onder vuur

Radio Direct
doet drie
aangiftes

Van onze correspondent

Amsterdam - De top van Econcern, het moederbedrijf van
Ecopower Bonaire, wordt door de curatoren voor honderden miljoenen euro’s aansprakelijk gesteld voor de
schade die het faillissement van het energieconcern
heeft veroorzaakt.
Het bankroet van Econcern
dreigde destijds het voortijdige
einde te betekenen van de plannen voor een wind/dieselcentrale op Bonaire. De Rabobank,
medeaandeelhouder van Econcern, investeerde evenwel 50
miljoen dollar om de centrale en
het windpark af te bouwen. Aan
jarenlang geruzie tussen WEB
en de Rabobank kwam vorig jaar
een einde toen de centrale werd
overgenomen door Contour
Global.
Het onderzoek naar de gang
van zaken bij Econcern en de
dochters werd evenwel onverminderd voortgezet. Volgens de
curatoren hebben voormalige
bestuurders en commissarissen
hun taken als bestuurders en
toezichthouders niet naar behoren vervuld. ‘Onbehoorlijk bestuur’ en ‘onbehoorlijk toezicht’
zijn volgens hen ‘een belangrijke oorzaak’ van het faillissement.
Of het tot een rechtszaak
komt, is nog onzeker. De curatoren gaan nog onderzoeken of
‘een minnelijke regeling tot de
mogelijkheden behoort’, schrijven zij in hun dinsdag gepubli-

ceerde 12e faillissementsverslag.
Naast de oud-bestuurders en
oud-commissarissen hebben de
curatoren ook accountant PwC
aansprakelijk gesteld voor schade. Eerder dienden zij al een
tuchtklacht tegen de accountant
in omdat deze ten onrechte een
goedkeurende verklaring zou
hebben afgegeven bij jaarrekeningen van Econcern.
Econcern ging in juni 2009
failliet, nadat de onderneming
voor de tweede keer in korte tijd
in grote financiële problemen
was gekomen. Aandeelhouders
en banken waren niet bereid om
het bedrijf opnieuw te hulp te
schieten. Het bedrijf telde voor
het faillissement 1.400 medewerkers en was actief in 21 landen.
Los van het onderzoek door
de curatoren van Econcern loopt
er in opdracht van minister
Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken nog een vervolgonderzoek dat zich specifiek op
Ecopower Bonaire richt en dan
met name de suggestie van het
onderzoeksbureau SEO dat er
voor 10 miljoen dollar zou zijn
gesjoemeld.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Drie journalisten
van Radio Direct hebben woensdag elk aangifte gedaan bij het
Openbaar Ministerie (OM). Richeron Balentien deed aangifte
van brandstichting. Zowel in
april vorig jaar als afgelopen
dinsdagnacht werd zijn auto uitgebrand.
Balentien deed kort na de
brandstichting ook al aangifte
bij de politie. Jachmin Pinedo
deed bij het OM aangifte van
telefonische bedreiging. Het is
nog onduidelijk wie dit dreigtelefoontje heeft gepleegd. Ook
Cali Manuel deed aangifte van
brandstichting van zijn auto, die
in mei vorig jaar opzettelijk in
brand werd gezet.
Inmiddels is Balentien benaderd door Tweede Kamerleden
André Bosman en Ronald van
Raak. Beiden spraken hun afschuw uit over het voorval. Ook
sprak Balentien met lokale politici, waaronder Efi van der

Drie journalisten van Radio Direct hebben woensdag elk aangifte
gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM).
Meent van de MAN, Alex Rosaria van PAIS, onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang en PSparlementariër Sherwin Leonora. Die laatste vertelde hem dat
zijn auto ook tweemaal is afgebrand, vlak voor en tijdens de
verkiezingen van 2012.
,,Ik vind het heel raar dat telkens als iemand kritisch is
tegenover MFK of Gerrit Schotte, dat er dan rare dingen gebeuren. Denk ook aan de vrachtwa-

gens van Kortijn IJs van Dean
Rozier, die de MFK kort daarvoor verliet”, stelt Balentien.
Hij werd woensdag door
iemand benaderd die de avond
ervoor bij de sede van MFK was
geweest. ,,Deze persoon zei mij
dat daar is gezegd dat iemand
mijn auto in de fik moest steken.”
Op pagina 5
Een ‘akto di intimidashon’

Zoon van UP-leider Heyliger omgekomen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - De
zoon van UP-leider Theo Heyliger en Debbie Zwanikken, Curtis Heyliger (22), is woensdag
om het leven gekomen. Verschillende ambtenaren hebben
hun medeleven geuit, schrijft
The Daily Herald.
Curtis was het oudste kind
van de parlementariër en kwam
woensdagochtend om tijdens
een auto-ongeluk. Hilbert Haar
schrijft voor Caribisch Netwerk
dat het zou gaan om een zelf-

moordactie. De politie sprak in
een persbericht van een situatie
waarbij de 22-jarige bestuurder
de macht over het stuur zou zijn
verloren. Familieleden hebben
echter bevestigd tegenover Caribisch Netwerk dat Curtis Heyliger, die bij zijn grootmoeder
woonde, voor zijn laatste autorit
een foto van kort na zijn geboorte op een tafeltje had gezet en
hierbij een kaarsje had aangestoken.
Sarah Wescot-Williams, premier van Sint Maarten, reageert

tegenover The Daily Herald:
,,Dit is de ergste nachtmerrie
van een ouder.” Ze wenst de families en vrienden van Curtis
heel veel sterkte.
Ook het bestuur van UP heeft
haar medeleven overgebracht
aan Heyliger. De UP-familie
zegt in ‘diepe rouw’ te zijn.
Ook vraagt het bestuur om de
privacy van de familie Heyliger
te respecteren, zodat zij hun verlies kunnen verwerken. Alle UPactiviteiten zijn voorlopig geschorst.

Advertentie

APPETIZERS

3-gangen
keuzemenu
ﬂ. 71,50 p.p.

(incl. OB)

Stel een menu naar uw smaak
samen en kies uit 3 gevarieerde
voor-, hoofd-, en nagerechten.
LUNCH MA - VR 12.00 - 14.00 UUR
DINER MA - ZO 18.00 - 23.00 UUR
RESERVEREN
461-3450 OF VIA
DE SITE: WWW.FORTNASSAU.COM
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hazelnuts, grained mustard sauce, fettuccini

DESSERT S
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amaretti cookies, pistache sauce
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vanilla ice cream

Man (52) dood
na schietpartij
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 52-jarige Curaçaoënaar Sherwin Francisco Macaya is woensdag om 11.00 uur
dood aangetroffen in Fortuna
Ariba. Zijn kleren en lijf zaten
onder het bloed en de agenten
troffen hem aan met onder andere schotwonden in zijn rechterarm.
De politie gaat er vanuit dat
hij is doodgeschoten. Wat de reden voor de schietpartij is, is bij
de politie niet bekend. Om 11.00
uur kreeg de politie de melding
van een man die levenloos in
een tuin zou liggen. Bij aankomst troffen de agenten hem
naast een auto.
De politie heeft ter plekke verschillende artikelen in beslag genomen die belangrijk kunnen
zijn voor het onderzoek. Ook het
lichaam is geconfisqueerd.

