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Curaçao
Van onze correspondent
Schiphol - ArkeFly was er niet
van op de hoogte dat ‘met medeweten van de autoriteiten’ op
Curaçao bolletjesslikkers zijn
toegelaten tot haar vluchten naar
Amsterdam.
,,Wij hebben het bericht ook

ArkeFly
‘verrast’
uit de media vernomen en waren verrast. Het besluit heeft onze volle aandacht en wij beraden

ons momenteel over eventuele
stappen. Momenteel kunnen wij
u niet meer melden dan bovenstaande”, aldus woordvoerder
Jacky Schrauwers van het TUI
Nederland, het moederbedrijf
van ArkeFly. Van de KLM was
gisteren geen reactie te krijgen.

Apollonia dagje op Curaçao

Advertentie

De bulkcarrier Apollonia trok afgelopen zondag en maandag de aandacht in Boka Sami. Het op Malta geregistreerde schip was vanuit
Jamaica naar Curaçao gekomen en meerde af bij Boka. De Apollonia
is 169 meter lang en 27 meter breed. Het schip is in 2002 gebouwd
en heeft een bruto tonnage van 17.697. Gistermiddag vertrok de
Apollonia weer uit Curaçao met bestemming Gibraltar.
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Nederland:
Afspraken
nakomen
Hulp bij renoveren cellencomplex
Van onze correspondent

Den Haag - Het Openbaar Ministerie (OM) in
Willemstad heeft niet met de collega's in Nederland
overlegd over het toelaten op vluchten naar Schiphol en
Düsseldorf van passagiers van wie op Hato zou zijn vastgesteld dat zij cocaïnebolletjes hebben geslikt.
Het ministerie van Justitie in
Den Haag is, zo verklaarde
woordvoerder Sentina van der
Meer gisteren in reactie op vragen van deze krant, er niet van
op de hoogte dat mula's niet langer worden aangehouden op Curaçao, maar dat dat wordt overgelaten aan de douane op de
luchthavens van aankomst.
Het departement laat er geen
misverstand over bestaan dat
verdachten geen vrije doorgang
mag worden verleend: ,,Over de
aanpak van drugssmokkel hebben we goede afspraken met Curaçao. Verdachten van drugssmokkel in Curaçao moeten
daar worden opgepakt.”
Justitie in Nederland zegt
geen aanwijzing te hebben dat
deze afspraken niet worden nageleefd: ,,Het OM heeft geen
aanleiding om te veronderstellen dat personen die reeds in
Curaçao als verdachte zijn aangemerkt, toch de mogelijkheid
krijgen om naar Nederland te
vliegen. Het OM Noord-Holland
kan de berichtgeving over het
bewust doorlaten op Curaçao
niet uit eigen ervaring of waarneming onderschrijven”, aldus
de zegsvrouw.
Het ministerie, zo meldt Van
der Meer, is wel volledig op de

hoogte van de problemen bij het
cellencomplex in Rio Canario.
,,Dat wordt in zijn geheel gerenoveerd. Dat geldt ook voor de
slikkerscellen en -toiletten. Dit
vergt flinke aanpassingen, terwijl de financiering lastig is. Gezien het belang dat Nederland er
aan hecht dat de zaken op orde
zijn, leveren wij ook een bijdrage. Dat bestaat uit het leveren
van een slikkerstoilet. Een ander, bestaand toilet wordt gerenoveerd.”
,,Curaçao is daarnaast bezig
deze maand op het terrein een
tijdelijke voorziening in te richten, met speciaal aangeleverde
containercellen en mobiele toiletten. Verder is het aan het land
Curaçao om hierbij te zorgen
voor de juiste protocollen, personeel en een regeling van de operationele
verantwoordelijkheden. Het OM van Curaçao
onderstreept eveneens het belang om de zaken snel op orde te
krijgen.”
De woordvoerder benadrukt
tot slot dat de rechtshandhaving
in Curaçao de verantwoordelijkheid is van het Land Curaçao.
,,De drugsbestrijding op Hato
Airport valt onder de verantwoordelijkheid van de minister
van Justitie van Curaçao.”

