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Nieuw dek Emmabrug
Van een onzer
verslaggevers

Willemstad - De
Emmabrug, als een
van de meest gefotografeerde objecten het visitekaartje
van Curaçao, wordt
binnenkort voorzien
van een nieuw dek.
Dat heeft havenbedrijf
Curaçao Ports Authority
(CPA) gisteravond bekendgemaakt. Het blijkt
dat er bij de voorgaande,
miljoenenkostende, renovatie in 2006 (constructie)fouten zijn gemaakt,
waardoor de aangegeven
houdbaarheid van minimaal vijftien jaar niet is gehaald.
Het grootste probleem

Het grootste probleem
blijkt de afwatering,
waardoor het hout vanuit
een onderlaag wegrot.
FOTO HENK PASMAN

Van onze correspondent
Den Haag - ,,De ambitie
van Nederland is om
binnen de nieuwe staatkundige verhoudingen te
streven naar samenwerAdvertentie

Houtrot door slechte afwatering na miljoenenrestauratie in 2006
blijkt de afwatering, waardoor het hout vanuit een
onderlaag wegrot. Het kan
zijn dat er op het eerste gezicht weinig aan de hand
is, maar door het houtrot
kunnen er plotseling flinke gaten ontstaan. Daarom is het tijd voor vernieuwing.
Het gebruikte azobehout, dat normaal jaren
zonder onderhoud mee
moet gaan, wordt vervangen door het tropische
hout angelim vermelho,
dat volgens CPA veelvuldig wordt gebruikt in de
waterbouw zoals voor
bruggen. Van deze houtsoort is bekend dat het in
het begin een onaangename geur verspreidt, maar
dat gaat met de zon en
wind op natuurlijke wijze
weg.
Na het herstel de vorige
keer onder verantwoordelijkheid van de Dienst
Ontwikkelingssamenwerking (DOS) met Europees
geld, is CPA belast met het
beheer en onderhoud. De
klus die eind dit jaar begint, als vermoedelijk het
houtmateriaal eind oktober is gearriveerd, vergt
een forse investering. Het
hout kost 220.000 gulden. Agustino General
Contractors doet het werk
voor 170.000 gulden, al-

dus havendirecteur Humberto de Castro.
Jaarlijks kosten de
werkzaamheden aan de
Emmabrug, ook wel Pontjesbrug of ‘Swinging
Old Lady’ genoemd, zo’n
350.000 gulden. De afgelopen tijd kwam er regel-

in elk geval alles worden
gedaan aan een beter afwateringsysteem. CPA is
in 2012 begonnen met
een programma van eisen,
waarna de aanbesteding
begin 2013 volgde. Het
nieuwe dek wordt in delen
aangelegd, waardoor de

Nieuwe huizen bij Sapate

Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Earl Balborda (PNP) heeft gisteren een overeenkomst
ondertekend met Dusron Development & Construction bv. Hierin wordt de bouw van 26 nieuwe ‘betaalbare’
woningen afgesproken bij Sapate. Met de bouw van deze ‘betaalbare’ huizen wil de minister aan meer mensen de
gelegenheid bieden een eigen huis te bezitten.
FOTO JEU OLIMPIO

Begroting Koninkrijk
beleidsarm
kingen die voor ieder van
de landen van voordeel
zijn, en uiteindelijk het leven van mensen verbeteren.”
Dat staat te lezen in de
begroting voor Koninkrijksrelaties die gisteren in
het kader van Prinsjesdag
is gepresenteerd. Een concrete invulling op welke
manier Nederland die ambitie denkt te realiseren
wordt overigens niet gegeven. Het is, zoals te verwachten viel, een ‘beleidsarme’ begroting geworden
waar in tegenstelling tot

matig kritiek, onder andere uit de hoek van de politieke oppositie, dat er te
weinig zou gebeuren aan
het in optimale conditie
houden van de monumentale voetgangersbrug over
de Annabaai.
Met het nieuwe dek zal

brug open kan blijven voor
het publiek. Behalve het
dek is er aandacht voor de
pontjes (er werden dit jaar
zeven gerepareerd), zijn er
bogen voor extra verlichting bijgekomen en wordt
nagegaan of stillere elektrische motoren de luidruchtige diesels kunnen
vervangen.

voor 2010 ook geen enkele kritische kanttekening over het functioneren van Curaçao, Aruba of
Sint Maarten is terug te
vinden.
Net als de opmerking
over de ambitie wordt bij
de zinsnede ‘Met de afbouw van het samenwerkingsbeleid
ontwikkelt
Nederland met de landen
in het Caribische deel van
het Koninkrijk een nieuwe
vorm van samenwerking
die gericht is op gelijkwaardigheid waar beide
landen van kunnen profi-

teren’, de vraag ‘Hoe?’ niet
beantwoord. Zo wordt
evenmin inhoudelijk invulling gegeven aan de
passage ‘de Nederlandse
regering hecht met name
aan (bestuurlijke) integriteit, een goed justitieel
stelsel en financiële en
economische deugdelijkheid in alle landen van het
Koninkrijk’, anders dan
dat een fors deel van de begroting opgaat aan voorzieningen als het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie, het Recherche
Samenwerkingsteam en
de kustwacht.
Op pagina 5

Verzameling van
losse opmerkingen

Twaalfjarig meisje
vermist
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De twaalfjarige
Curaçaose
Queensainy Alberto is
vermist. Er werd voor
het laatst maandag wat
van het meisje vernomen. Omstreeks 5.45
uur vertrok zij van haar
huis in Souax. In de
middaguren nam zij
contact op met haar
oma om te melden dat
zij bij een vriendin verbleef, hierna is er niets

meer van haar vernomen. Het meisje is ongeveer 1,65 meter lang,
is slank en heeft een
donkerbruine
huidskleur, donkerbruin haar
en een ovaal gezicht. De
politie roept iedereen op
met meer informatie
contact op te nemen via
911 of tijdens kantooruren met 8666229. Ook
kan anoniem melding
worden gemaakt van de
verblijfplaats van Alberto via 108.

2

Antilliaans Dagblad Woensdag 18 september 2013

Curaçao

‘Beheerder
E-zone is
geheel legaal’

Waarnemend gouverneur over de vloer bij Wiels
Waarnemend gouverneur
Adèle van der Pluijm-Vrede
heeft afgelopen maandag een
bezoekje gebracht aan de
Gevolmachtigde minister van
Curaçao in Den Haag,
Marvelyne Wiels. Van 1 april
1992 tot 10 oktober 2010 was
Van der Pluijm-Vrede de laatste
waarnemend gouverneur van
de Nederlandse Antillen en
werd aansluitend de eerste
waarnemend gouverneur van
Curaçao. Sinds november 2012
vervangt ze Frits Goedgedrag
volledig, die vanwege gezondheidsproblemen zijn functie als
gouverneur van Curaçao vorig
jaar vroegtijdig neerlegde.

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het toewijzen van Ctex als beheerder voor
de E-zone Mahuma is geheel verlopen volgens de gangbare juridische procedures. Aldus het ministerie van
Economische Ontwikkeling (MEO) tegenover het
Antilliaans Dagblad.
Als de Raad van Advies (RvA)
twijfelt aan de belangen van een
beheerder omdat deze gelieerd
zou zijn aan een bedrijf dat tot
die economische zone is of
wordt toegelaten, dan had de
Raad ook kunnen adviseren om
op dit punt de wet aan te passen.
Dat is de reactie van Mariëlla
Olaria-Maduro van MEO op een
op maandag verschenen artikel
in deze krant, waarin geciteerd
wordt uit een in mei dit jaar afgegeven advies van de RvA. Dit
advies werd pas afgelopen week
publiekelijk gemaakt op de website van de RvA.
Het hoogste adviescollege
constateert dat PricewaterhouseCoopers Curaçao in 2012 de regering heeft voorgesteld International Data Gateway nv (E-Powerhouse) als beheerder van de
E-Zone Mahuma aan te wijzen.
Laatstgenoemd bedrijf is een
dochteronderneming van UTS
nv die tevens partner is in Ctex.
Maar, zo schrijft de RvA: ,,Uit de
verklaring van Douane Curaçao
van 10 december 2012 kan de
Raad opmaken dat Ctex International Solutions nv als de beheerder van de E-zone Mahuma
zal worden aangewezen. Het is
de Raad niet bekend in welke relatie Ctex International Solu-

tions staat tot het om toelating
tot de economische zone verzoekende onderneming (Ctex nv).
De Raad merkt hierbij op dat het
aanwijzen van een beheerder die
gelieerd is aan een bedrijf dat tot
die economische zone is toegelaten tot mogelijke tegenstrijdige
belangen zou kunnen leiden. De
Raad adviseert de regering bij
het aanwijzen van een beheerder voor de E-zone Mahuma
aandacht hieraan te besteden.”
Olaria-Maduro van MEO legt
uit dat dit op zich een terechte
zorg is, vandaar dat de overheid
altijd aangeeft dat het om afzonderlijke rechtspersonen dient te
gaan. De beheerder en de toe te
laten bedrijven dienen elk een
eigen rechtspersoon op te richten. ,,Als er bij de notaris een nv
wordt opgericht als beheerder
van de E-zone, dan is dit geheel
legaal, ongeacht de naam waaronder die nv opereert. Volgens
de wet moeten alle economische
zone-gebieden een beheerder
hebben. Voor Koningsplein en
Hato is dit overheids-nv Curinde, in het geval van de E-zone
Mahuma is dat Ctex International Solutions nv.”
Op pagina 13

Rol van beheerder in E-zone
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International School of Curacao

Advertentie

International
School of Curaçao
Language Institute

Language Institute

Portuguese Chinese

Learn:
Spanish

French

Dutch
English

Papiamentu

Back to School Promotion
September 2013

35% discount on new registrations of
regular courses.

CLASSES START SOON
For more information on our options, registration
procedures, prices and schedules please visit
www.isc.cw or email Ulises Franco at
languageinstitute@isc.cw

FOTO NICO VAN DER VEN

Financieel beleidsrapport besproken in Staten
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Staten van Curaçao zal komende vrijdag tijdens een centrale commissievergadering het financieel beleidsrapport van april 2013 met

minister José Jardim van Financiën bespreken. Dat werd gisteren bekendgemaakt. Tijdens dezelfde vergadering zal ook een
datum worden afgesproken om
het onderzoek bij de Centrale
Advertentie

Bank van Curaçao en Sint Maarten af te ronden.
De Statenvergadering is live te
volgen via de website www.parlamento.cw of via de radiozender Direct Life 92.1 FM.
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Curaçao
Mena kampioen schaken

Monica B.
vraagt om
vrijlating

Bij de dames is de 13-jarige Ailén Mena kampioen schaken geworden van alle 22 deelneemsters. Het
schaakkampioenschap werd in het Lions Dive & Beach Resort gehouden en georganiseerd door
Fedako. Jeugdkampioen Mena was al een van de favorieten, net als titelverdedigster Maria Vinck-Diaz.
Zij eindigde als tweede. Seydi Salim-Moussa werd derde.
FOTO FEDAKO

Eerder werd de bewaking van
Monica B. opgeschroefd
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De enige nog in leven zijnde officiële verdachte in de zaak rond de moord op politicus Helmin
Wiels, Monica B., wil opheffing van haar detentie in
afwachting van de behandeling van de zaak.
Dat heeft officier van justitie
Guillano Schoop van het Openbaar Ministerie (OM) gisteren
tegenover deze krant bevestigd.
Gisteren vond de behandeling
van het verzoek tot opheffing
van de detentie plaats, waarbij
zowel advocaat Rudsel Martis
van Monica B. als een officier
van justitie van het OM hun stellingname konden onderbouwen. Dit was een besloten zitting.
De rechter-commissaris had
gisteren meer tijd nodig om
hierin een uitspraak te doen.
Schoop laat weten dat er vandaag antwoord komt van de
rechter-commissaris op het verzoek tot opheffing, subsidiair
schorsing van de detentie. Eerder werd de bewaking van Monica B. opgeschroefd nadat een andere verdachte, gelieerd aan de
zaak rond Wiels, dood werd aangetroffen in zijn cel. De verdachte, Pretu, zou zichzelf mogelijk
verhangen hebben, zo luidt de
voorlopige conclusie van het
onderzoeksteam. Een patholoog
van het Nederlands Forensisch
Instituut (NFI) is naar het eiland
gekomen om toxicologisch
onderzoek te doen. Momenteel
wordt dat onderzoek in Nederland uitgevoerd.
,,Doorgaans duurt een toxicologisch onderzoek een paar weken. We hebben het NFI gevraagd prioriteit te geven aan deze zaak, maar vooralsnog kan
niet gezegd worden wanneer het
rapport klaar is. Pas als het rapport er is, zullen de bevindingen
openbaar gemaakt worden”, aldus Schoop.
Pretu was verdachte van de
moord op Raul Martinez, die als
bijnaam Bolle had. Hij was
sinds half mei spoorloos en
werd later levenloos aangetroffen op de vlakte van San Pedro.
Bolle was verdachte in de zaak
rond de moord op Wiels. Hij
werd er van verdacht de auto te
hebben gehuurd waarmee de
daders op 5 mei naar Marie
Pampoen zijn gereden om daar

de politicus van achteren neer te
schieten. Wiels overleed ter
plekke aan de meerdere schoten
in zijn rug.

Door Rene Zwart
Den Haag - De aanwezigheid op
Aruba van een vertegenwoordiging van Defensie blijft, ondanks de nieuwe bezuinigingen
die gisteren in het kader van
Prinsjesdag bekend werden gemaakt, volledig op sterkte.
Berichten in de Nederlandse
media dat de marinierskazerne

Advertentie

Kazerne
op Aruba
gespaard
in Savaneta gesloten zou worden, konden onmiddellijk door
de Arubaanse minister-president Mike Eman (AVP) worden
ontzenuwd. Wel verandert er
iets in de organisatievorm. Nu
worden de op Aruba gestationeerde mariniers voor een periode van drie jaar uitgezonden,
vanaf 2015 worden de manschappen telkens voor een termijn van vier maanden uitgezonden waarna zij worden afgelost.
,,Op Curaçao zijn goede ervaringen opgedaan met roulerende eenheden”, zo staat in de
gisteren gepresenteerde Defensiebegroting voor 2014 te lezen.
,,De kosten hiervan zijn lager.
Roulerende eenheden worden
de standaard. De 32ste marinierscompagnie op Aruba wordt
in 2015 opgeheven. Het takenpakket van de krijgsmacht in het
Caribisch gebied verandert overigens niet.” Ook de bezetting
van de kazerne in Savaneta als
zodanig blijft hetzelfde: die
wordt gehandhaafd op 120 manschappen van zowel de marine
als de landmacht. De structuurwijziging heeft dan ook geen gevolgen voor de samenwerking
tussen Aruba en Nederland in
het Sociale Vormingstraject of
de Arubaanse militie.

Ook de samenwerking in het
kader van de kustwacht wordt
onverminderd voortgezet.
Voor Aruba komt het besluit
niet als een verrassing. Ministerpresident Mike Eman: ,,Defensie staat voor een enorme opgave om te bezuinigen. Ik vind het
verheugend dat minister Hennis-Plasschaert een manier heeft
gevonden om op de kosten in de
Cariben te besparen zonder dat
het niveau van fysieke aanwezigheid op Aruba wordt aangetast.
Daar gaat een belangrijk signaal
vanuit dat Nederland groot belang hecht aan de samenwerking op dit gebied en pal staat
voor de instandhouding van de
territoriale integriteit van de buitengrenzen van het Koninkrijk.”
De premier benadrukt dat de
nieuwe organisatievorm voor
het land Aruba geen nadelige gevolgen heeft, maar erkent tegelijkertijd dat er in de particuliere
sector wel effecten kunnen optreden zoals voor de verhuurders van woningen waar de mariniers en hun gezinnen worden
ondergebracht en privéscholen.
,,De maatregel gaat pas in 2015
in. We gaan de komende tijd zeker benutten om de minister en
de Tweede Kamer proberen te
overtuigen de plannen bij te stellen.”
Defensie maakte gisteren
bekend dat in Nederland na het
schappen van 12.000 banen
in een eerdere bezuinigingsronde de komende tijd nog eens
2.300 banen extra komen te vervallen.

Advertentie
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Curaçao
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nieuwe Post NV
mag voortaan vanuit de Freezone naar de landen in de regio
verschepen, zo heeft directeur
Franklin Sluis tegenover deze
krant verklaard. ,,De verscheping via de post is voor consumenten aantrekkelijker dan dat

Nieuwe Post verscheept vanuit Freezone
men gebruik moet maken van
transportbedrijven”, legt Sluis
uit. ,,Als postbedrijf mogen wij
een lager tarief hanteren dan die
bedrijven. Klanten hoeven voortaan ook niet meer fysiek naar

Ambivalent
over vertrouwen
en economie
ANALYSE

D

e spanningen en onrust
in de nadagen van kabinet Schotte, met als
climax het onvrijwillige vertrek
uit Fòrti waarbij toenmalig
premier Gerrit Schotte (MFK)
sprak van een ‘staatsgreep’ - zijn
weg. Dat is inmiddels een jaar
geleden. Sindsdien is langzaam
de rust aan het front van het
politieke bestuur teruggekeerd.
Eerst onder het interim-kabinet
Betrian, toen na de vervroegde
verkiezingen van 2012 met het
transitiekabinet Hodge en sinds
medio dit jaar onder het kabinet
Asjes. Toch werd Curaçao in
mei nog opgeschrikt door de
vermoedelijk politieke moord
op Wiels, die even daarvoor
openlijk had gebroken met
Schotte en de basis legde voor
de huidige coalitie
PS/PAIS/PNP/Sulvaran. Die
moord houdt, zolang niet opgelost, de gemoederen dusdanig
bezig en zal als een zweer voortduren wanneer de infectie niet
wordt weggenomen.
Mogelijk is dit één van de
oorzaken dat de economie,
ondanks meer rust in de politieke arena (er werden recentelijk
twee Statenmoties unaniem
door coalitie en oppositie aangenomen) nog in het slop zit. Dit
komt ook naar voren in de opinies en bedrijfsresultaten van
de jongste conjunctuurenquête
(gemeten juni 2013), namelijk
een tweeslachtig beeld van de
ontwikkelingen van de bedrijven op Curaçao.
Enerzijds zijn de resultaten
in termen van investeringen,
omzetten en resultaten weinig
rooskleurig. Anderzijds zijn de
meningen over vertrouwen in
economie en toekomst en het
investeringsklimaat duidelijk in
gunstige zin verbeterd. ,,De
negatieve trends zijn omgebogen naar een meer positieve”,
schrijft het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS), dat
verantwoordelijk is voor de
conjunctuurenquête. Verrassend is deze ambivalentie in
wezen niet, aldus CBS. ,,De
resultaten zijn de resultante (in
de tijd gezien) van verwachtingen. Of andersom: verwachtingen gaan nu eenmaal vooraf

aan daadwerkelijke resultaten.”
Vooral de verwachting van
ondernemers aangaande het
vertrouwen in de toekomst is
duidelijk positiever dan in voorgaande perioden; met name bij
de kleinere bedrijven, ‘en dat
stemt tot optimisme’. CBS:
,,Hierdoor is perspectief ontstaan op meer bedrijvigheid,
meer investeringen en hogere
omzetten. Dit zou op termijn
kunnen leiden tot meer rentabiliteit en werkgelegenheid.”
Wat opvalt is dat het vertrouwen naar de mening van ondernemers licht terugkeert. Dat is
ook niet zo verwonderlijk na
een waar dieptepunt te hebben
bereikt eind 2012. Dit betrof de
meting in december met een
terugblik op de tweede helft van
dat jaar, toen het kabinet Schotte/Wiels (met Schotte als premier in het Fort, maar Wiels die
vanuit het parlement vaak daadwerkelijk aan het roer stond)
aan de macht was. Hoewel op
verkiezingsavond (in de nacht
van vrijdag op zaterdag) nog
gezamenlijk op het podium in
Soberano City, kwam - achteraf
bekeken - al in het weekeinde
de ommekeer, toen Wiels op
zondag tegenover het Antilliaans Dagblad aangaf dat de
onafhankelijkheidsoep niet zo
heet zou worden gegeten als ‘ie
was opgediend. De omslag
bleek definitief, zo werd tevens
duidelijk bij Wiels’ toespraak
voor de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), waarvoor
de PS-leider van zijn voormalige
rivalen in de particuliere sector
een staande ovatie kreeg.
Afgezien van de moord op
deze politicus en de enorme
nasleep ervan en de vermoedelijk ongekende impact die het
zal hebben als de waarheid
uitkomt, keerde de politieke
rust terug. Nu is het nog wachten op het échte herstel van het
vertrouwen - dat altijd te paard
gaat en te voet komt - en daarmee van de economie. Met
hernieuwd vertrouwen in de
economie, komen vanzelf hogere bestedingen en liefst vooral
investeringen, een toename van
de omzet en de winstgevendheid van bedrijven en - niet het
minst belangrijk - banengroei
en sociaal welzijn.

de Freezone te komen, de bestellingen kunnen digitaal geplaatst
en afgehandeld worden.” Het
postbedrijf heeft de afgelopen
maanden een spectaculaire
groei meegemaakt van de bestel-

ling en verzending van goederen
via het zogeheten Puntomio.
,,Bij dat systeem krijgt een lokaal
iemand een postadres in het buitenland, dat adres is belastingvrij. ,,Wij zijn in februari van dit

jaar begonnen, toen hadden we
200 pakketten per week, dat
aantal is vorige week toegenomen tot 1.600.” Het postbedrijf
nam onlangs deel aan een congres van de Union Postal Universal. Daarbij zijn afspraken gemaakt om in de toekomst met
Puntomio samen te werken.

Buste Helmin Wiels onthuld
De Gevolmachtigde minister
van Curaçao in
Den Haag,
Marvelyne
Wiels, heeft
onlangs in
Galerie Atelier
Stam in
Amsterdam een
bronzen buste
van haar broer,
wijlen Helmin
Wiels (19582013) onthuld.
Het beeld is vervaardigd door
de Curaçaose
beeldend kunstenaar Patrick
Mezas.
FOTO PACO
NUÑEZ
Advertentie
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Verzameling van losse opmerkingen
Vervolg van pagina 1
prinsjesdag

En zo is de begroting 2014 vooral een verzameling van losse opmerkingen: ,,De verandering
van de autonome status van de
landen in 2010 heeft geleid tot
een andere verdeling van verantwoordelijkheden en een andere
vorm van samenwerking. De
nieuwe verhoudingen worden
na 5 jaar geëvalueerd. De komende maanden wordt de opzet
van de evaluatie vastgesteld.”
En: ,,Gelet op de staatkundige
veranderingen per 10 oktober

2010 en de technologische ontwikkelingen zoals videoconferencing, is een terughoudend
reisgedrag van bestuurders en
ambtenaren van toepassing.
Ook bij de implementatie van
Nederlandse wetten op de openbare lichamen (BES) geldt een
legislatieve terughoudendheid.”
Wie het 36 pagina’s tellende
document helemaal doorworstelt komt nog twee ‘nieuwsfeitjes’ tegen: Hoewel de uitvoering
van de verbeterplannen zowel
op Curaçao als Sint Maarten niet
wil vlotten, blijft het streven erop

gericht ‘de plannen van aanpak
in 2014 succesvol af te ronden
zodat Curaçao en Sint Maarten
goed in staat zijn de eigen landstaken naar behoren uit te voeren’.
Waar ook al weinig schot in
zit, is de boedelverdeling van het
voormalige land Nederlandse
Antillen. De speciaal daarvoor in
2011 in het leven geroepen vereffeningscommissie gaat het zeer
waarschijnlijk niet redden om
haar werkzaamheden voor de
beoogde termijn van 1 januari
2014 af te ronden.

Vier nieuwe lerarenopleiders

Vier medewerkers van de Algemene Faculteit van de UNA mogen
zich geregistreerd lerarenopleider noemen. Het traject werd met
financiële steun door Usona georganiseerd door de Stichting
Register Lerarenopleiders, in samenwerking met de Vereniging
FOTO UNA
Lerarenopleiders Nederland (Velon).

‘Monster’ verdacht van 2e moord
Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De 36-jarige
Curaçaoënaar E.R.K. bekend onder de naam
‘Monster’ - is opnieuw verdachte in een moordzaak.
In mei dit jaar werd hij al
opgepakt op verdenking
van een moord die vorig
jaar zou zijn gepleegd. De
tweede verdenking betreft
nu een moord in januari
dit jaar.

Dat bevestigt officier van justitie Guillano Schoop desgevraagd
tegenover deze krant. ,,Dit is
één van de drie zaken waar ik
eerder aan refereerde”, verklaart
Schoop. Tijdens een persconferentie in Fort Amsterdam, een
dag nadat Pretu dood in zijn cel
was
gevonden,
verklaarde
Schoop: ,,Binnen het onderzoek
naar de moord op Helmin Wiels
zijn er inmiddels door het
onderzoeksteam naar alle waarschijnlijkheid ook drie andere liquidaties opgelost.”

Op dit moment is er genoeg
informatie binnen om E.K. officieel als verdachte te kunnen
aanhouden, aldus Schoop. Wat
de link is tussen de moord op
politicus Helmin Wiels op 5 mei
dit jaar en de moord die in januari is gepleegd, kan Schoop niet
zeggen. Monster is momenteel
geen verdachte in die zaak. Ook
kan hij niet aangeven voor welke
moord Monster in mei al werd
aangehouden.
De moord van januari, waarvan Monster nu dus officieel verAdvertentie

dachte is, werd gepleegd bij de
Caracasbaai.
Dit was de moord op de 34-jarige Raikel Jathniel Nahum Conception. Raikel was op 27 januari samen met een 25-jarige man
op het water geweest, toen bij
het aanmeren van het schip een
vreemde man hen benaderde en
begon te schieten. Raikel werd
op verschillende plekken in zijn
lichaam geraakt. Bij aankomst
van de politie vertoonde hij al
geen teken van leven meer.
Voor de politie was het toen

nog onbekend waarom Raikel
werd vermoord. Wel bleek uit
het primair onderzoek dat hij en
de reeds genoemde 25-jarige
man aan boord waren van het
schip ‘No Limit’ toen een onbekende man hen benaderde en
het vuur opende. De verdachte
droeg een felgekleurde gele
sweater en zijn gezicht was bedekt. Op een gegeven moment
haalde hij een vuurwapen te
voorschijn, begon te schieten en
ging er vervolgens weer te voet
vandoor.
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Curaçao
Kadanz sponsort Clean Up

Eindelijk
schikking
Kabbara
Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Na maanden van onderhandelingen lijken
de Curaçao Tourist Board (CTB) en ceo Ghatim Kabbara
eindelijk tot een schikking te zijn gekomen. Dat heeft
minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling
(PAIS) gisteren bekendgemaakt.
In juni werd Kabbara door het
CTB-bestuur wegens een conflict verplicht met vakantie gestuurd. Sindsdien is de ceo, terwijl hij zijn salaris nog wel krijgt
uitbetaald, niet meer aan het
werk geweest. In juli presenteerde de Raad een voorstel aan minister Palm voor het ontslag van
Kabbara. Hoewel de minister
van Economische Ontwikkeling
hier in eerste instantie mee akkoord ging, ging zijn voorkeur
er toch naar uit om het op amicale wijze te regelen met de
CTB-ceo. Dat is hem nu blijkbaar gelukt. ,,Er moeten nog wat
details van de berekening worden uitgewerkt waarna alles
moet worden geformaliseerd,
maar in principe is er een akkoord”, aldus Palm gisteren

PAIS wil
uitvoering
TI-rapport
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Coalitiepartij PAIS
heeft gisteren tijdens de Statenvergadering aangegeven dat het
uitvoering wil geven aan de aanbevelingen die door de internationale anti-corruptiebeweging
Transparency International (TI)
zijn gedaan. In opdracht van de
regering Schotte is in augustus
vorig jaar begonnen met het
onderzoek naar transparantie,
corruptie en integriteit op Curaçao. Eind juni kwam TI met haar
aanbevelingen op welke manier
Curaçao transparanter en meer
integer gemaakt kan worden.
Rosaria herinnerde iedereen er
gisteren aan dat corruptie bijdraagt aan armoede en dat het
aan een ieder is om dit te bestrijden.
De partijleider van PAIS herinnerde in de vergadering aan
het feit dat zijn partij al meerdere voorstellen heeft gedaan voor
wetswijziging, die bij moeten
dragen aan meer transparantie,
waaronder het verantwoordelijk
stellen van bestuurders.

tegenover deze krant. Ook liet de
minister van Economische Ontwikkeling weten dat de wil om er
vriendschappelijk uit te komen
van beide kanten aanwezig was.
Inhoudelijk kon Palm gisteren nog geen informatie geven
over de schikking.

Kadanz ondersteunt de Curaçao Clean Up-actie en heeft de Weg
naar Bullenbaai geadopteerd. Het personeel van het bureau voor
uitzenden en werving en selectie zal samen met een enthousiaste
groep uitzendkrachten zaterdag het zwerfvuil langs de Weg naar
Bullenbaai verwijderen. FunBini Tours heeft een bus beschikbaar
gesteld om de vrijwilligers naar de locatie te vervoeren. Met het
ondersteunen van de actie slaat Kadanz twee vliegen in een klap:
teambuilding met de uitzendkrachten en een schoon Curaçao.
FOTO KADANZ
Advertentie

Reda Sosial
krijgt 1,2
miljoen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van
Algemene Zaken, Ivar Asjes
(PS), heeft bij de beantwoording
van de eerste vragenronde in de
Statenvergadering, die ging over
het beleid met betrekking tot het
Plan Nashonal pa Desaroyá Bario (PNDB) gesteld dat dit plan
van tafel is en dat de gereserveerde gelden van 1,2 miljoen
gulden nu naar Reda Sosial
gaan. De vergadering was een
voortzetting van een Statendebat
op 11 maart 2013, in die tijd aangevraagd omdat het kabinet
Hodge aankondigde de gelden
bestemd voor PNDB te laten uitvoeren door Reda Sosial in
plaats van het programmabureau PNDB. ,,De begrote 1,2 miljoen waren alleen maar bestemd
voor de operationele kosten van
het programmabureau. Projecten kwamen nog niet eens aan
de orde”, aldus Asjes. Hij vervolgt: ,,Ondertussen is daar Reda Sosial, die al 10 jaar aan de
weg timmert, geen financiering
krijgt van de overheid, hoewel
dat bij de oprichting wel beloofd
was, elk jaar een plan schrijft en
uitvoert en aan het einde van het
jaar een jaarrekening indient.
Deze organisatie, met al die jarenlange ervaring, verdient het
om met deze subsidiegelden aan
de slag te gaan. We hadden te
maken met verschillende organisaties die hetzelfde werk doen.
De regering staat voor efficiëntie
en effectiviteit.” Op 24 juli is besloten om via een reallocatie, de
gelden voor Reda Sosial ter beschikking te stellen, via een nota
van wijziging, waarbij de regering zich volgens Asjes netjes
heeft gehouden aan de comptabiliteitswet. ,,Ik hoop dat het parlement er eerdaags mee akkoord
kan gaan”, zo voegt hij eraan toe.
Op pagina 11

Reda Sosial ‘redt’ projecten
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Curaçao
Advertentie

Nieuw lid Kiwanis Club

Aanpak fiscus
van ‘zwevend
vermogen’
Van een onzer verslaggevers
Advertentie

DE LEKKERSTE KROKETTEN EN HAPJES
VAN HET EILAND

Op kantoor, school of thuis bezorgd !!!

PARTYBOX Fl. 68,=
70 warme hapjes met 3 sausjes
10 Kipsates
10 kleine Tuna of Vleespasteitjes
10 Kip nuggets
10 Kaasballen
10 mini Conchkroketjes
10 Rundvlees bitterballen
10 mini Kipkroketjes
Checks t.n.v. Christoffel Intl foods n.v.,
Kaya Cupido 9, Curaçao,
Tel. 7377422 / 5605088 Fax: 7368129
Email: pointsnack@hotmail.com
www.pointsnack.com

Advertentie

A D

E E T J E S

TE HUUR
Appartement 1 slpk.
Mooie badkamer met Jacuzzi
Gemeubileerd. Kaja Muizenberg,
dichtbij Airport. Incl.
TDS & Internet
Eigen parkeerplaats
Fl. 1100,-- / per maand
Cel : 5286490

TE HUUR
appartement 2 slpkamers
Zeer ruim: 90 mtr.
Incl.: TDS & Internet
Kaya Brassavola 20
Eigen parkeerplaats
Fl. 1200,-- /per maand
Cel: 5286490

TE KOOP
Eigendom terrein
te Damasco Resort
Janthiel met mooie
uitzicht 510 m2

Willemstad - De Nederlandse Belastingdienst heeft kunnen vaststellen dat, met het oog op de nieuwe fiscale
wetgeving in Nederland, honderden op Curaçao ingeschreven Stichtingen Particulier Fonds (SPF’s) in vooral
de jaren 2008 en 2009 zijn geliquideerd of verplaatst.
Dat schrijft staatssecretaris
Frans Weekers (VVD) van Financiën aan de Tweede Kamer
in een recente brief betreft ‘Evaluatie wettelijk systeem voor afgezonderde particuliere vermogens (apv’s)’.
Fiscalist en partner Jeroen
Starreveld van het kantoor Spigt
Dutch Caribbean op Curaçao
publiceerde er maandag een
analyse over in het Antilliaans
Dagblad onder de kop ‘Nederland richt pijlen wederom op
Curaçaose structuren’; deze analyse is onder ‘Opinie’ nog na te
lezen op de website van deze
krant. In zijn schrijven aan de
Kamer stelt Weekers, die eerder
flink onder vuur is komen te liggen in hetzelfde Nederlandse
parlement, te mogen concluderen dat de per 1 januari 2010 ingevoerde wettelijke regeling
voor apv’s ‘positieve effecten
heeft gehad voor de compliance
van belastingplichtigen’. Dit
geldt ook voor de sinds genoemde datum gerealiseerde opbrengst van ongeveer 650 miljoen euro, ondanks het feit dat
niet precies is aan te geven welk
deel daarvan is toe te rekenen
aan de nieuwe wetgeving.
Toch zijn er nog ‘knelpunten’
en om die weg te nemen, overweegt de Nederlandse staatsse-

cretaris binnenkort een wetsvoorstel te doen. ,,Dit om onbedoeld gebruik van de nieuwe
wetgeving tegen te gaan en daarmee te voorkomen dat de indertijd geraamde budgettaire opbrengst onder druk komt te
staan.” Het is in dit verband dat
de Curaçaose belastingdeskundige Starreveld meent dat Den
Haag ‘opnieuw de pijlen richt op
Curaçao’ doordat Weekers de
aanpak van de SPF/truststructuren verder wil intensiveren.
Over de ‘honderden op Curaçao ingeschreven SPF’s die in
vooral de jaren 2008 en 2009
zijn geliquideerd of verplaatst’
staat in de brief van de staatssecretaris dat de Belastingdienst
op dit moment nog een beperkt
zicht heeft op de hierbij betrokken uiteindelijk gerechtigden of
inbrengers en ook dat de omvang van het hierbij aan de orde
zijnde vermogen nog ongewis
is. ,,Er mag van worden uitgegaan dat deze handelwijze in de
meeste gevallen verband houdt
met de gewijzigde regelgeving
voor apv’s in Nederland. De Belastingdienst is bezig ontmantelde en verplaatste structuren op
te sporen.”
Op pagina 10

Algehele fiscale transparantie

Service Club Kiwanis laat weten een nieuw lid te hebben toegevoegd aan de gelederen in de persoon van Sharalin Passial Maduro.
Ze werd bij de club geïntroduceerd door de penningmeester Lydia
Obispu. Op de foto wordt het nieuw lid gefeliciteerd door de voorzitter Marlon der Meer.
FOTO KIWANIS CLUB

‘Besparing 19,6 mln.
op medicijnkosten
haalbaar dit jaar’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van
Economische Zaken, Stanley
Palm (PAIS) en de minister van
Algemene Zaken, Ivar Asjes
(PS), zijn positief gestemd over
het behalen van
een besparing
op medicijnen
van 19,6 miljoen
gulden dit jaar.
Dit blijkt uit de toelichting bij de
Ministeriële regeling met betrekking tot de wijziging van de
maximumprijzen van geneesmiddelen, die op 25 juli in het
publicatieblad officieel is afgekondigd. In de toelichting staat:
,,Conform de realisatiecijfers tot

Nu al 8 miljoen
bespaard

Advertentie

PIANOS

CONSERVATORIUM KWALITEIT
Sangler, zwart
Yamaha, wit
Toyo, Japan, mahony
Steinweg, noten

Naf. 6200.00
Naf. 8400.00
Naf. 9600.00
Naf.12000.00

Tel: 690-5539

Pianos met 5 jaar garantie

TE HUUR

PIANO en KEYBOARD LESSEN

Vrijstaand Appartement
slaapkamer, porch etc.
airco,tds,internet.Rustige
buurt, tuin, binnen
parkeren NAf 975,= excl.
utiliteiten Tel:699-8893

SHOWROOMBEZOEK ALLEEN OP AFSPRAAK

muziek
sicking

en met april van dit jaar zijn de
kosten geneesmiddelen gedaald
met circa 17 procent of wel circa
8 miljoen ten opzichte van de realisatiecijfers tot en met april
2012. Indien deze trend zich
voortzet zal de
beoogde besparing voor dit jaar
van 19,6 miljoen
gulden
ruimschoots worden gehaald.”
De nieuwe geneesmiddelenlijst werd officieel gepubliceerd
in het publicatieblad met daarin
de aangepaste maximumprijzen
van geneesmiddelen. ,,Met de
(oude, red.) regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli
2012 is primair beoogd een besparing voor de publieke verzekeraars van 19,6 miljoen gulden
op jaarbasis te bereiken. De huidige wijzigingen in de bijlage betreffen met name het toevoegen
van (nieuwe) geneesmiddelen,
waarbij de maximale prijs is berekend op grond van de werkelijke af-fabrieksprijs van de importeur”, zo wordt nader uitgelegd in de toelichting bij de
Ministeriële regeling. De af-fabrieksprijs is anders dan de omgerekende prijs door de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) die op
veel geneesmiddelen gehanteerd wordt.
De aanpassingen zijn ingegeven door een aantal verzoeken
die gedaan zijn door importeurs
van geneesmiddelen bij het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) om de maximale prijzen bij te stellen. Dit is
nu dus officieel gebeurd met de
afkondiging in het publicatieblad.

tel 4650133
6629944
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Curaçao/Opinie/Service
BIOSCOPEN
www.thecinemas.an
Tel.: 435-5170

12 - 18 SEPTEMBER
BLUE JASMINE
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.30 19.45 22.15
Zat. en zo. matinee: 13.00 15.15
GETAWAY
Dagelijks: 16.45 19.00 21.15 22.00
Laatste show vr. en zat.: 23.30
Zat. en zo. matinee:12.45 14.45
WE’RE THE MILLERS
Dagelijks: 18.00 20.30
Laatste show vr. en zat.: 23.00
Zat. en zo. matinee: 13.00 15.30
THE BUTLER
Dagelijks: 18.15 21.30
Zat. en zo. matinee: 15.15
PERCY JACKSON:
SEA OF MONSTER 2D
Zat. en zo. matinee: 12.45
PLANES 2D
Dagelijks: 17.15
Zat. en zo. matinee: 12.45 15.00
2 GUNS
Dagelijks: 17.45 20.15
Laatste show vr. en zat.: 22.45
Zat. en zo. matinee: 12.45 15.15
TULA: THE REVOLT
Laatste week
Dagelijks: 19.30
www.themoviescuracao.com

24-uur hotline
Tel.: 465-1000

12 - 18 SEPTEMBER
INSIDIOUS CHAPTER 2
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.45 20.15
Laatste show vr. en zat.: 22.45
Zat. en zo. matinee: 12.45 15.15
RIDDICK
Dagelijks: 18.15 21.00
Zat. en zo. matinee: 12.45 15.30
ONE DIRECTION: THIS IS US
CONCERT MOVIE 3D
Dagelijks: 17.30 19.45 22.00
THE MORTAL INSTRUMENTS:
CITY OF BONES
Dagelijks: 16.45 19.30
Laatste show vr. en zat.: 22.30
Zat. en zo. matinee: 13.45
PARANOIA
Dagelijks: 18.15
Zat. en zo. matinee: 13.00 15.45
ELYSIUM
Dagelijks: 18.00 20.30
Laatste show vr. en zat.: 23.00
Zat. en zo. matinee: 13.00 15.30
THE SMURFS 2 3D
Zat. en zo. matinee: 12.45 15.00
THE CONJURING
Laatste week
Dagelijks: 20.45
Laatste show vr. en zat.: 23.15

LEZERS AAN HET WOORD

CSA en FFK tevreden?
Ik kan me dat niet voorstellen.
Dat je tevreden bent met de
uitslag van het U15-toernooi
(cayman) en met slechts 1 gewonnen wedstrijd in Nederland. De website van de organiserende club RKTVC in Nederland maakt in ieder geval
duidelijk dat zij geheel niet
onder de indruk waren van het
Curaçaose nationale team?
Nationale team? Sinds wanneer
is een voetbalschool een nationaal team? En ook bij de U15 is
het toch vreemd dat 9 spelers
van CSA automatisch in de U15selectie zitten en dat als het
resultaat tegenvalt dan noemen
we het spelen met jonge spelers
die moeten wennen aan het
niveau of kracht nog missen?
De selectie van Curaçao dient
gewoon het team te zijn met de
beste spelers! We hebben vele
goede voetballers die om verschillende redenen niet bij CSA
voetballen. Zoals de krant wist
te melden is CSA het best op
voetbalgebied op Curaçao, nou
dat betwijfel ik toch echt. CSA is
een prima instituut voor de
kinderen die er nu komen,
structuur en regelmaat is altijd
goed en de coaches op het veld
hebben zin om de kinderen wat
te leren. De leiding en voorbeeldfunctie van dhr. van Elden,
dat is niet oké, ongemanierd,
geen voorbeeld voor de kinderen en al helemaal niet open
voor kritiek. FFK voor een selectie dient iedere speler op Curaçao in aanmerking te kunnen
komen. Hoe zit het met de
weggestuurde spelers van de
CSA die mogen dus niet meer
voor Curaçao spelen omdat ze
niet passen in het beleid van de
CSA? Wat een onzin. En de
CSA mag overal melden dat zij
de selectie van Curaçao zijn? Zo
jaag je nog meer spelers naar
Nederland, terwijl het doel
volgens mij juist was om ze
goed op te leiden en te behouden voor het eiland. Misschien
iemand bij de CSA met meer
communicatieve vaardigheden
en visie zodat de beste spelers
wel bij CSA terechtkomen en er
echt gewerkt kan worden aan
niveau in plaats van een opvang
voor spelertjes die lekker kunnen voetballen, want daar lijkt
het nu echt wel op. Als je namelijk echt kwaliteit levert dan ben
je vanzelf de selectie, dan hoef
je dat niet sneaky af te dwingen.
Jan Maat, Curaçao

Masochisme
Soms vraag ik me af of we masochistisch zijn! Een masochist
doet zijn uiterste best om zichzelf te benadelen, om zichzelf te
pijnigen en hartzeer te bezorgen! Sta me toe deze gedachte
nader uit te leggen. Dit artikel is
een uitdrukking van mijn bezorgdheid voor mijn eiland.
We hebben arbeidswetgeving
om onze werknemers te beschermen. Prima! We hebben
deze wetten van andere landen

‘afgekeken’, waar de arbeider
vroeger zes dagen per week,
veertien uur per dag werkte
voor een miserabel loon. Geleidelijk aan werden sociale wetten
ingevoerd in Europa om de
werknemer te beschermen.
Maar de productiviteit nam niet
af! Integendeel! Ze nam toe! Als
wij werkgevers hier op Curaçao
moeten geloven, laat de productiviteit veel te wensen over.
Onze attitude is onnavolgbaar
ingewikkeld! Terwijl wij onze
verkregen ‘rechten’ als heilig
beschouwen, hebben we een
tendens ons niet voor de volle
100 procent te houden aan onze
arbeidsverplichtingen. Gratis
onderwijs is ook een indicatie
van een masochistische houding. Waarom schoolboeken
betalen voor mensen die dit wel
kunnen bekostigen? Waarom
dure boeken aanschaffen, wanneer even goede, zelfs betere
informatie beschikbaar is via
het internet, en praktisch gratis?
Waarom miljoenen verkwisten
aan ‘waanideeën’, in plaats van
te investeren in onderwijsvernieuwing om een duurzame
toekomst te garanderen? Waarom miljoenen uitgeven aan die
straatdrempels, die nu weggehaald worden? Wie heeft deze
idiote beslissing genomen? Wie
heeft ervan geprofiteerd? Het
volk in ieder geval niet! Waarom
smalle rijbanen aanleggen voor
amper één auto, omzoomd door
planten (die niet verzorgd worden), met hele brede trottoirs
voor voetgangers, die er niet
zijn? Hoe kunnen wij onze
binnenstad zo snel mogelijk om
zeep helpen? Makkelijk: Sambil
wordt gebouwd bij Veeris, er
komt een shopping mall bij de
Megapier bij Rif, zodat de toerist daar blijft. Overheidskantoren gaan weg uit de binnenstad,
men probeert, of heeft geprobeerd, het ziekenhuis te bouwen bij Amstel, bij Jan Noorduyn, in Emmastad, terwijl de
fysieke situatie van ons ziekenhuis SCHREEUWT om een
nieuw gebouw, en wel zo snel
mogelijk! De monumentenwetgeving wordt niet toegepast om
ons nationaal erfgoed veilig te
stellen; en zo laten wij onze
monumenten in verval geraken.
Het is met geen mogelijkheid
gelukt om het voorstel te realiseren om van onze binnenstad
een ‘economische zone’ te maken, noch om meer bewoners
aan te trekken door gebouwen
te restaureren en nieuwe woningen te bouwen. We hebben
een zeer groot aantal diabeten,
Ingezonden brieven geven uitsluitend de
opvatting van de auteur weer. Alleen het
commentaar vertolkt de mening van de krant.
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden brieven te weigeren, dan wel te
redigeren of in te korten.

Antilliaans Dagblad

Brieven (maximaal 250 woorden) voorzien
van naam, adres en telefoonnummer sturen
aan: Redactie Antilliaans Dagblad,
Postbus 725, Willemstad, Curaçao,
fax (9)7472257
E-mail: redactie@antilliaansdagblad.com

omdat we leven om te eten! En
wanneer we ziek worden, eisen
wij de beste medische behandeling, want ook dat is een verworven recht! En zo stijgen de
kosten van de zorg de pan uit,
waarvoor wij allen het gelag
betalen. Om onze bezoekers te
verwelkomen, neemt men een
aantal mensen in dienst bij de
luchthaven, die hun uiterste
best doen om de toerist een zo
slecht mogelijke service te verlenen, met een nors gezicht dat
nooit een glimlach heeft gekend. Tot overmaat van ramp
blijkt nu dat onze wereldberoemde Emmabrug aan het
wegrotten is, omdat enkele
jaren terug de restauratie van
enkele miljoenen niet op de
juiste wijze is geschied.
Wat staat ons nog meer te
wachten?
Joseph ‘Jopi’ Hart, Curaçao

HET WEER OP
DE ANTILLEN

NRC
beschikt
over een
brief
In de analyse ‘Caribisch
Nederland heeft niets aan
een brandweerman zonder
bluswater’ die op 16 september in deze krant verscheen, werd vermeld dat
NRC Handelsblad over correspondentie beschikt van
gezaghebber Emerencia.
Journalist van NRC Joep
Dohmen heeft laten weten
dat dit echter één brief betreft van de gezaghebber
over de houding van de
heer Stolte, gestuurd aan
de ministers Opstelten en
Plasterk. Van correspondentie in het bezit van de
krant zou dan ook geen
sprake zijn, stelt Dohmen.

VANDAAG
Licht tot half bewolkt, tijdelijk zwaar bewolkt met in de
ochtend kans op enkele buien. De wind waait matig tot
vrij krachtig uit oostelijke
richting: windkracht 3 tot 5.
Af en toe krachtig in uitschieters. De zee is vrij rustig tot
matig met golfhoogtes tussen de 1 en 2 meter hoogte.

MORGEN
Half bewolkt met kans op enkele plaatselijke buien.

Dinsdag 17 september

2179

2068

1557

De publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Economie

Amfo door met wijkprojecten
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De minister
van Algemene Zaken, Ivar
Asjes (PS), heeft in de
gisteren gevoerde Statenvergadering uitgelegd dat
de Nederlandse regering 8
miljoen gulden beschikbaar heeft gesteld voor projecten op Curaçao.

De Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (Amfo) zal
deze projecten uitvoeren. Tijdens de laatste dienstreis is
met Nederland en de minister
voor Koninkrijksrelaties Ronald
Plasterk afgesproken dat Amfo
tot en met 2014 deze 8 miljoen
nog krijgt. Hier komt nog 2 miljoen bij van de regering zelf en
ook de Uitvoeringsorganisatie
Stichting Ontwikkeling Neder-

M-tech wil betaalbare
prefabhuizen bouwen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De M-Tech-groep
van de bekende warenhuisketen
La Curaçao, wil in de toekomst
betaalbare prefabhuizen bouwen op het eiland.
Dat is gisteren bekendgemaakt tijdens de eerste steenlegging voor een groot magazijn
op het industrieterrein Brievengat afgelopen maandag en gisteren door Manod Purswani,
directeur van M-Tech tegenover
deze krant bevestigd. ,,Het
is een project dat nog in de
beginfase zit, de bedoeling is
om eerst een modelhuis te
bouwen, vervolgens moeten de
vergunningen voor de bouw
op grotere schaal bij de lokale
autoriteiten als de Dienst Openbare Werken, aangevraagd worden.
De huizen zullen in prijs variëren van één tot twee ton. ,,Dit
type prefabhuizen is heel populair in Brazilië en China,’’ legt
Purswani. Het model dat wij
voor ogen hebben is orkaanbestendig en ook geschikt voor de
tropen.” Vooralsnog gaat de directeur uit van circa 50 prefabhuizen die gebouwd zullen worden, hij sluit niet uit dat het er
meer zullen zijn. ,,Het is een
kwestie van hoe meer hoe beter.”
Tijdens de eerste steenlegging

voor het magazijn op Brievengat, zei M-Tech-directielid Gopal
Sawialani in zijn toespraak erop
te vertrouwen dat er te zijner tijd
belangstelling is voor de prefabhuizen.
Het nog te bouwen magazijn
wordt uit beton en staal opgetrokken, voor de wanden en daken worden sandwichpanelen
gebruikt. Het bouwterrein heeft
een oppervlakte van 40.000
vierkante meter. ,,Als alles volgens plan verloopt is het magazijn eind januari volgend jaar
af”, aldus Purswani.
M-Tech heeft ook haar oog
laten vallen op een terrein van
20.000 vierkante meter, dat
zich tegenover het filiaal aan
de Jan Noorduynweg bevindt.
Het plan is om op dit terrein
een mega warenhuis te bouwen
met een omvang van 10.000
vierkante meter. Purswani
wilde met het oog op concurrentie nog geen details hierover geven.
Het team van M-Tech heeft
het volste vertrouwen in de nieuwe plannen. Sawialani zei afgelopen maandag in zijn speech
dat ‘M-Tech ondanks de vele negatieve gevoelens en gedachten
die er op het eiland aanwezig
zijn, altijd positief is ingesteld en
veel vertrouwen heeft in ons
dushi Kòrsou’.
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Officiële koersen geldig op: 17 september 2013 nr. 180
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, (Centrale Bank), Simon Bolivar Plein 1,
Willemstad, Curaçao, Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.an

Aankoop van
Valuta

USD-Amerikaanse Dollar
JPY-Japanse Yen per JPY.10.000
GBP-Engelse Pound Sterling
CHF-Zwitserse Franc per CHF.100
CAD-Canadese Dollar
EUR-EURO per EUR.100
AWG-Arubaanse Florin per AWG.100

Bankpapier

1,77
179,25
2,76
192,07
1,71
235,73
98,00

Wissels, Cheques
Reischeques en
Overboekingen

1,78
180,11
2,82
192,79
1,73
237,88
100,00

Verkoop aan
Publiek

1,82
182,72
2,91
195,53
1,76
242,67
1=101.20*
2=101.00*

Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten stelt de
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het deviezenverkeer.
Beleningsrente: 1.00% Reserve requirement: 16.500%
Reserve periode: 16 september 2013 -15 oktober 2013
Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente als
volgt: 1 januari - 30 juni 2013 3.00% 1 juli - 31 december 2013 3.00%
*1 = voor bankpapier *2 = voor overboekingen en bankcheques

landse Antillen (Usona) stelt 3
miljoen gulden beschikbaar
voor Amfo-projecten. Samen
met nog 2 miljoen dat nog
binnen Amfo zelf beschikbaar
is, komt dit neer op een
bedrag van 7 miljoen uit eigen
middelen extra voor 2014. Voor
2015 en 2016 heeft de regering
zelf 8 miljoen gulden gereserveerd.
Ook noemt de premier dat er

25 miljoen gulden vanuit de Europese Unie (EU) veilig gesteld
zijn omdat het gelukt is een uitvoeringsorganisatie te vinden
die een overeenkomst kan tekenen met de EU. ,,Dit moest voor
het einde van het jaar geregeld
zijn.
Het gaat hier specifiek om de
financiering van wijkprojecten”,
aldus Asjes. Samenvattend stelt
hij: ,,We spreken van 7 miljoen

gulden uit eigen middelen in
2014, 8 miljoen gulden voor
2015 en 2016 en 25 miljoen gulden van de EU. Allemaal voor de
wijken. Het financiële probleem
is hier voor een groot deel mee
opgelost. Nu is het zaak om een
goede inventarisatie te maken
en de projecten op te starten met
goede samenwerking tussen de
verschillende ministeries en organisaties.”

Nieuwe winnaar AH/AD-actie

Violet Rog-Ray is de nieuwe winnaar van de gezamenlijk actie van Albert Heijn Zeelandia en het
Antilliaans Dagblad. Klanten van AH die gedurende deze maand voor minimaal 75 gulden boodschappen doen, maken kans op zes maanden gratis het AD ’s morgens thuis in de brievenbus. Elke week
is er een winnaar. De winnaar kreeg uit handen kreeg van Steven Bakker, assistent supermarktmanager, de krant overhandigd. Voor meer informatie zie ook de websites: www.albertheijn.an en
www.antilliaansdagblad.com.
FOTO SISSY WULMS

Optimistisch Wall Street sluit met winst
New York - De aandelenbeurzen in New
York eindigden gisteren
met lichte plussen op de
borden. Beleggers leken
met vertrouwen te wachten op
de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Amerikaanse
Federal Reserve. De positieve
stemming is volgens analisten
een teken dat de markt er op
gokt dat een mogelijke afbouw
van het stimuleringsbeleid van
de Fed mild en geleidelijk zal
zijn.
De Dow-Jonesindex sloot 0,2
procent hoger op 15.529,73 punten. De brede S&P 500 ging 0,4
procent omhoog tot 1.704,76
punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,8 procent
bij tot 3.745,999 punten.
De Federal Reserve begon
gisteren aan een tweedaagse
beleidsvergadering. Na afloop
moet duidelijk worden of en hoe
het steunbeleid in de VS zal worden teruggeschroefd. De afgelopen maanden wijzen cijfers
over de Amerikaanse economie

op een herstel, maar
over de kracht en mate
zijn economen het niet
met elkaar eens.
Analisten verwachten dat Fed-voorzitter Ben Bernanke zal aankondigen dat het
steunprogramma met zo’n 10
miljard dollar per maand zal
worden teruggebracht tot een
omvang van 75 miljard dollar
per maand. De rente zal daarbij
nog steeds rond de nul procent
worden gehouden.
Gisteren bleek dat de inflatie
in de Verenigde Staten in augustus is gedaald met 1,5 procent op jaarbasis, iets lager dan
de verwachting van economen.
Aangezien de Fed ook op de
geldontwaarding let, zal de centrale bank waarschijnlijk nog
iets voorzichtiger zijn met het
terugbrengen van de steun.
Microsoft kreeg veel aandacht
van beleggers. Het aandeel klom
met 0,4 procent. De Amerikaanse technologiegigant gaat voor
40 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. De nieuwe aan-

deleninkoop volgt op een eerder
programma van eveneens 40
miljard dollar, dat in 2008 werd
aangekondigd en deze maand
afloopt. Microsoft meldde verder
dat het een kwartaaldividend van
28 dollarcent per aandeel wil uitkeren, 22 procent meer dan over
de voorgaande periode.
Supermarktketen Safeway,
die gisteren bekendmaakte een
beschermingsconstructie te hebben opgeworpen tegen een mogelijke vijandelijke overname,
kreeg er 10,5 procent bij.

17 sept.

$105per,51vat

16 sept.

$106,08

10

Antilliaans Dagblad Woensdag 18 september 2013

Curaçao

Samson nieuwe
directeur FWNK

Warm-up zumba voor kids

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Vanaf 1 oktober zal Javier Samson de nieuwe directeur zijn van de
Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK).
Hij neemt de tijdelijke taak
van interim-directeur Janushka
Alberto over. Dit wordt bevestigd door de minister van
Economische
Ontwikkeling,
Stanley Palm (PAIS). Hij legt uit
dat Samson als beste uit de bus
gekomen is via een sollicitatieprocedure die geleid is door het
bedrijf Deloitte. Het bestuur van
FWNK is met de voordracht akkoord gegaan. Palm kent Samson niet, maar twijfelt niet aan
de kunde van Deloitte en de goede keuze die gedaan is. Wel betreurt hij het dat de procedures
binnen FWNK niet lopen volgens de Code Corporate Governance (Code). ,,Er wordt al heel
lang aangedrongen, ook door de
Stichting Bureau Toezicht en
Normering Overheidsentiteiten
(SBTNO), om de statuten van
FWNK aan te passen. Dit is nimVervolg van pagina 7
trusts & spf’s

Kern van de nieuwe regeling
(vanaf 2010, red.) is een algehele
fiscale transparantie van trusts
en (buitenlandse) stichtingen.
In april 2009 diende Weekers’
ambtsvoorganger een voorstel
van wet in tot herziening van de
Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten. Het doel
was onder meer verlaging van de
tarieven voor de erf- en schenkbelasting, vereenvoudiging van
de tarieven vrijstellingenstructuur, verbetering van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en bestrijding van constructies. De begrote budgettaire ruimte voor deze

mer gebeurd, waardoor de sollicitatieprocedure ook anders verlopen is dan wij gewenst hebben. Volgens de Code doet de
minister een voorstel voor een
directeur aan de SBTNO die hier
vervolgens een advies over uitbrengt. In dit geval heb ik als minister geen inbreng gehad in de
keuze en heeft SBTNO er geen
advies over uitgebracht”, zo legt
Palm uit.
Toch heeft hij bij het ontslaan
en de benoeming van de leden
van de het bestuur (dat binnen
de oude statuten te vergelijken is
met een Raad van Commissarissen, red.) telkens het advies van
SBTNO ingewonnen, maar overigens dit niet-bindende advies
niet altijd opgevolgd. Op dit moment wordt een procedure doorlopen om leden te ontslaan, en
zijn door SBTNO ook nieuwe le-

Munnies Dance School organiseerde afgelopen zaterdag een gratis
uur zumba als warm-up voor de Walk for Life die op zondag 22 september plaats zal vinden. De zumbales was speciaal voor enkele
kinderen die kanker hebben gehad en andere speciale gasten.
Kaarten voor de wandeling zijn nog steeds verkrijgbaar bij RBC
Bank en het kantoor van Prinses Wilhelmina Fonds (PWF) en
kosten 15 gulden. De opbrengst gaat naar het KIKA-fonds van PWF.
FOTO RBC BANK

Algehele fiscale transparantie
maatregelen werd geraamd op
307 miljoen euro. De dekking
hiervan diende voor een substantieel deel te komen uit de
aanpak van apv’s, zoals trusts en
(buitenlandse) stichtingen.
De Belastingdienst in Nederland, maar ook de fiscus in andere landen van de Europese
Unie (EU), constateerde dat vermogen in toenemende mate
werd afgezonderd om belastingheffing te ontgaan. De bekendste rechtsfiguren die voor afzondering van vermogen werden
gebruikt, waren de Anglo-Ame-

Fiscus verliest ook wel eens
Over de fiscale kwalificatie
van oude structuren en nieuwe apv-zaken, lopen op dit
moment 12 fiscale procedures, veelal in hoger beroep bij
gerechtshoven en in cassatie
bij de Hoge Raad. In lagere
instantie zijn daarvan tien
zaken gewonnen en twee
zaken verloren.
Daarnaast zijn er elf geheel
afgeronde procedures, waarvan er uiteindelijk zes zijn
gewonnen en vijf verloren.
Er zijn wisselende successen
voor de fiscus. Een voorbeeld
van een door de Nederlandse
Belastingdienst verloren
procedure is het arrest van
de Hoge Raad van 15 maart
2013. Een aanzienlijk vermo-

den goedgekeurd. De SBTNO
schreef in het laatste advies dat
de bestuursleden Robbie dos
Santos van Robbie’s Lottery en
Nelson Farah van Joe Black vanwege
belangenverstrengeling
zelf hun functie hadden moeten
neerleggen. Dos Santos en Farah zijn voor zover bekend echter nog steeds niet uit het bestuur gestapt.
Het is het enige punt waarop
het adviesorgaan Palm gelijk
geeft als grond om bestuursleden van de FWNK te ontslaan,
alle andere aangevoerde redenen voor ontslag van het oude
bestuur worden door SBTNO
van tafel geveegd. De minister is
zelf terughoudend met het geven van informatie over de ontwikkelingen binnen het bestuur.
,,Het is een gevoelige kwestie”,
zo legt hij uit.

gen dat vlak voor remigratie
was afgezonderd in een
Antilliaanse Stichting Particulier Fonds (SPF), kon
volgens het hoogste rechtscollege niet worden belast in
Nederland bij de inbrenger
en ook niet bij de begunstigde. Het ging om een procedure betrekking hebbende
op de belastingjaren 2001 tot
2004.
De conclusie die de Nederlandse staatssecretaris
Frans Weekers hieraan verbindt: ,,Hieruit blijkt eens te
meer dat de in 2010 ingevoerde wetgeving van groot
belang is voor een goede
aanpak van ‘zwevend vermogen’.”

rikaanse trust en buitenlandse
stichtingen, zoals Stiftungen,
Anstalts,
Genossenschaften,
Antilliaanse SPF’s, foundations
en Treuhands. ,,Ook Nederlandse (familie)stichtingen die geen
of slechts bijkomstig een algemeen of sociaal belang behartigden, werden gebruikt om belastingheffing te ontgaan”, aldus
de bewindsman. Het afgezonderde vermogen werd volgens
Weekers nergens in de belastingheffing betrokken: niet
bij degene die het had afgezonderd, niet bij de bestuurder,
noch bij het afgezonderde vermogen zelf en evenmin bij de
begunstigden. ,,Het afgezonderd vermogen genoot bovendien optimaal van alle offshorefaciliteiten die een belastingparadijs kent. Het belangrijkste
motief voor het oprichten van dit
soort structuren was in de
meeste gevallen het ontgaan van
belastingheffing in het woonland van de oprichter en van de
begunstigden.” Belastinginspecteurs konden vaak het bewijs
niet rond krijgen dat sprake was
van een papieren structuur,
waarin de oprichter het nog
steeds voor het zeggen had. ,,Belastingparadijzen
verstrekten
bovendien niet of nauwelijks
(bruikbare) informatie”, vervolgt
de staatssecretaris. ,,Gevolg was
dat het vermogen onbelast werd
gestald in een belastingparadijs.” Volgens Weekers gebruikte de belastingadvieswereld deze
structuren als ‘een standaard ad-

viesproduct’. Mede in het kader
van de modernisering van de
Successiewet is met genoemde
wetgeving in 2010 een einde gemaakt aan deze onbelaste ‘zwevende’ doelvermogens. De regeling is robuust, meldt de regering aan de Tweede Kamer: ,,Er
wordt bij wetsfictie vanuit gegaan dat de oprichter van de
structuur over het vermogen
kan blijven beschikken als ware
het zijn eigen vermogen”.
Genoemd project kan naar
het oordeel van de staatssecreta-

ris ‘als een succes worden beschouwd’. De totale - meetbare –
opbrengst (dus ook over de periode vóór 2010) was per 1 augustus 2013 ruim 1 miljard euro.
Tot 2010 was de opbrengst ongeveer 357 miljoen euro. Sinds
de inwerkingtreding is derhalve
ongeveer 650 miljoen euro door
de Belastingdienst aan opbrengst ontvangen. De nieuwe
wetgeving in Nederland is voor
verschillende belastingplichtigen een belangrijke stimulans
geweest om in te stemmen met
het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst.
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Pindaverkoper vindt gejatte vlag
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Ellis Lucasius, de 48-jarige man die door de
week pinda’s verkoopt aan de voet van de brug bij
Otrobanda, ging afgelopen maandag als een ware Bon
Yu di Kòrsou op zoek naar de Curaçaose vlag, die een
paar dagen eerder van het Brionplein was meegenomen
door onbekenden.
,,Zondag luister ik altijd naar
het nieuws bij Radio Hoyer, dat
doe ik als ik uit de kerk kom. Afgelopen zondag hoorde ik bij
Radio Hoyer dat de Curaçaose
vlag bij het Brionplein was meegenomen”, vertelt de pindaverkoper. De Curaçaose vlag is heilig voor Lucasius. ,,Voor mij is
de vlag is net zo heilig als mijn
moeder. Je moet niet aan mijn
moeder of mijn vlag komen.”
Afgelopen maandag was Lucasius gewoontegetrouw al
vroeg op het Brionplein om zijn
waar uit te stallen. Hij verkoopt
onder andere gekookte gezouten
pinda’s, geroosterde pinda’s, kala’s. Nadat Lucasius geïnstalleerd was, trok hij twee vuilniszakken als handschoenen over
zijn handen heen. De ‘pindaman’, zoals hij ook wel wordt genoemd, begon toen vastberaden
aan een zoektocht naar de vlag.
Gewapend met de handschoenen grabbelde, graaide en inspecteerde hij de vuilnisbakken
op het plein. De zoektocht breidde zich niet vergeefs uit voorbij
het plein. ,,Bij Aqualectra kwam
ik de vlag tegen, helemaal door-

weekt, in elkaar gefrommeld alsof het een bundel vieze kleren
was”, merkt hij bijna verontwaardigd op.
Op dat moment schakelde de
pindaman de politie in om de
vlag officieel aan de autoriteiten
terug te geven. Het was overigens niet de eerste keer dat Lucasius de eer van de vlag verdedigde. ,,Een verwarde man reageerde zijn frustratie op de
politiek vorig jaar af door de vlag
op het Brionplein in stukken te
snijden.”
De pindaman schakelde gelijk
de politie in, en werd een passant nog door de verwarde man
met een mes bedreigd. ,,Maar
gelukkig wist de politie de man
te overmeesteren”, zo merkt Lucasius op. De pindaman heeft
zijn eigen vlag die hij regelmatig
gebruikt om naar langsvarende
schepen te zwaaien. ,,Als er weer
zo’n schip langs vaart dan blaas
ik op een vuvuzela die ik bij me
heb, en zwaai ik daarna met
mijn vlag.’’ Lucasius die in het
verleden met behulp van de Victory Outreach Church een
drugsverslaving overwon, gaat
Advertentie

Voor de 48-jarige pindaman Ellis Lucasius is de liefde en het respect voor de Curaçaose vlag een vanzelfsprekendheid.
FOTO ARCHIEF
ieder jaar naar Californië voor
bijeenkomsten van die kerk. Hij
neemt steevast zijn eigen Curaçao-vlag mee, die hij wanneer
dat zo uitkomt fier in de hoogte
steekt. De pindaman is trots dat
hij dan met zijn vlag van ongeveer een meter het eiland vertegenwoordigt. Inmiddels staat
hij al zo’n twintig jaar als verkoper en zelfbenoemde bewaker
op het Brionplein. ,,Als ik zie dat
iemand zich hier op het plein
misdraagt dan bel ik gelijk de
politie op. Ik ben de bewaker van
het plein en de Curaçaose vlag.”

Reda Sosial ‘redt’ projecten
Vervolg van pagina 6

1,2 miljoen gulden

Reda Sosial gaat fondsen beschikbaar stellen om verschillende projecten te redden die
stopgezet dreigden te worden
vanwege het stopzetten van de
subsidie van de overheid. Het
gaat om het project over kindermisbruik van Fundashon Bos di
Hubentut, het project muzikale
vorming in wijken van het Instituut van muzikale vorming, naschoolse opvang voor kinderen
van het speciaal onderwijs van
Fundashon Formashon i Alegria en Fundashon Kristal. De financiering helpt deze projecten
tot het einde van het jaar. Wat
daarna met de projecten gebeurd is nog niet duidelijk.
Fundashon Bos di Hubentut,
opgericht in 1993, zet zich met
drie projecten in voor de jeugd.
Het programma om kindermishandeling en misbruik te bestrijden wordt op scholen uitgevoerd en krijgt van Reda Sosial
een bedrag van 110.000 gulden
om tot het eind van het jaar rond
te komen. Daarnaast werkt de

stichting met het project ‘Veiligheids- en vormingsbrigade’
waarbij jongeren de mentale en
fysieke training krijgen om de
politie en het Vrijwilligers Korps
Curaçao (VKC) tijdens carnaval
en seú te helpen, en het project
‘Hoben Goberná’ dat ook bekend staat als het jeugdparlement.
Het project muzikale vorming in wijken van het instituut
muzikale vorming, geleid door
Manfred Gomes is ook een naschools opvangproject en krijgt
van Reda Sosial een bedrag van
150.000 gulden naast de door
de Samenwerkende Fondsen
uitgereikte 200.000 gulden
waardoor het project in ieder geval tot het einde van het jaar
doorgang kan vinden.
Hoeveel de andere twee stichtingen krijgen is niet duidelijk,
wel dat met de financiële assistentie van Reda Sosial 300
kinderen van het speciaal onderwijs en 150 jongeren van verschillende wijken aan naschoolse activiteiten kunnen meedoen
tot het einde van het jaar.

Training voor vrijwilligers
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De stichting voor
ontwikkeling van Marie Pampoen en omgeving (FDMPB)
gaat op 5 oktober weer beginnen
met de cursus om vrijwilligers te
trainen. Het doel van de cursus
is het rekruteren van vrijwilligers om de continuïteit van de
werkzaamheden van de stichting te garanderen, en geïnteresseerden voor te bereiden, te motiveren en te ontwikkelen en ook
om organisatie en groepen in de
wijk te helpen bij het upgraden
van hun vrijwilligers. Deelnemers die aan de eisen voldoen

krijgen aan het eind een certificaat. De cursus begint op 5 oktober en duurt in totaal acht zaterdagochtenden tot 23 november.
De sessies beginnen om 8.00
uur en duren tot 13.00 uur en
worden gegeven in het Centrum
Desaroyo Sosial Marie Pampun
aan de Balaoestraat 23. Kosten
voor deelname bedragen 30 gulden per persoon en er zijn maar
een beperkt aantal plekken beschikbaar.
Inschrijving verloopt via
Adrie Williams op telefoonnummer 5134190 of Edfrim Reyna
op nummer 6966735.
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lex Reinders, oud-rector
magnificus van de UNA
in de jaren 80, schreef in
zijn ‘Politieke Geschiedenis van
de Nederlandse Antillen en Aruba’ lovend over Doktoor da Costa
Gomez dat ‘een staatsman zich
bekommert om de toekomst,
een politicus om het heden en
zijn toekomst’. Dat een politicus
zich bekommert om zijn eigen
toekomst meer dan dat van het
land, is misschien onderwerp
voor een toekomstige column.
Vandaag de grenslijn die Reinders trekt tussen politicus en
staatsman, en in het kort is dat
of hij of zij zich bekommert om
vandaag of om morgen.

Chávez
Chávez is daar een goed voorbeeld van. Het is niet tegen te
spreken dat een groot deel van
de Venezolaanse bevolking onder zijn bewind erop vooruit is
gegaan vanwege de subsidiëring
van allerlei dagelijkse behoeftes van eten en huisvesting tot aan
gezondheidszorg en onderwijs.
Wat Chávez heeft achtergelaten
bij zijn vroegtijdig overlijden
zijn echter een hogere werkloosheid, een inflatie die jaarlijks boven de 20 procent is, tekorten
van eerste levensbehoeften,
hoogvierende criminelen die Caracas in recente jaren telkens tot
de top 10 moordsteden in de
wereld deed behoren, en een nationale schuld die gegroeid is
van 28 naar 90 miljard dollars.
Chávez bekommerde zich als
geslepen politicus om het heden, maar was niet een staatsman die zich bekommerde om

R E C H T T O E , R E C H TA A N

door Ron Gomes Casseres

Vandaag of morgen
de toekomst van zijn land, en liet
alles behalve een socialistisch
paradijs achter.

Curaçao vandaag
Voorbeelden van kortzichtig
denken over het heden en zich
niet bekommeren om de toekomst zijn ons helaas niet
vreemd. Decennialang hebben
onze gezagsdragers overmatige
financiële tekorten veroorzaakt
waar velen van ons van gefeest
hebben, ook ik met mijn eigen
oude dag-besparingen maar zo
ook tienduizenden anderen in
een land dat boven zijn eigen
stand leefde. Dat feest is nu afgelopen en met veel pijn wordt
er orde op zaken gesteld. Ook op
andere gebieden ervaren wij de
gevolgen van dat bekommeren
om het heden, en niet om de
toekomst. Denk maar aan het
gehele gratis onderwijs drama een fiasco van de eerste orde die
er niet eens zou moeten zijn als
de politiek op de toekomst was
gericht. De Centrale Bank waarschuwt al jaren dat onze bovenmatige invoer en het hoge negatieve saldo van de rekening courant onze betalingsbalans in
gevaar brengen, maar niemand
die daar aandacht aan besteedde;
de maatregelen die nu daarom
genomen moeten worden, geven onze economie een harde
klap. Denk aan de voortdurende
touwtrekkerij over een nieuw
Advertentie

ziekenhuis, aan de zorgwekkende resultaten van de Nationale
Gezondheidsenquête 2013, aan
onze infrastructuur, aan de
thans noodlijdende overheidsbedrijven en aan die dode palmen
overal waar nieuwe straatversieringen in het geheel niet verzorgd worden.
Ook onze huidige politici realiseren zich dat ze maar een beperkte tijd hebben om het allemaal weer goed te maken. Zelfs
het parlement schijnt vaak meer
bezig te zijn om beleid te maken
dan het beleid, en de uitvoering
daarvan, van de regering te controleren. Het moet vandaag gebeuren, morgen zorgt wel voor
zichzelf.
En dat doet het juist niet. We
moeten vandaag zorgen voor
morgen, en als we dat niet doen,
dan zitten we morgen weer opgescheept met fiasco’s en drama’s als gevolg van de veronachtzaming van de toekomst.

Van vandaag
naar morgen
Hoe stappen we van het bekommeren om het heden naar het
vooruitkijken naar de toekomst?
Een aantal kenmerken komen
bij mij op.
Een eerste kenmerk is dat we
moeten stoppen met ad hoc denken en handelen. Dat brengt
misschien wel op korte termijn
soelaas, maar op langere termijn

is dat zinloos en vaak contraproductief. Ons denken en handelen moet, veel meer dan vandaag
het geval is, structuur vertonen:
die moet goed onderbouwd zijn,
projecteren hoe de toekomst eruit zal zien, en reeds bij het begin bepalen dat wat we willen
doen ook duurzaam, ook morgen dus, mogelijk is. Ons denken en handelen moet ook in
onze cultuur passen en strategisch zijn. Daarvoor dienen risico’s in aanmerking te worden
genomen, evenals onze sterkten
en zwakten te worden beoordeeld die dat handelen gemakkelijker of moeilijker zullen
gaan maken. Denk bijvoorbeeld
aan al de narigheid die de slecht
onderbouwde besluiten en ontoereikende argumenten hebben veroorzaakt in de korte
maar hevige geschiedenis van
DAE. Dat was een risico dat geheel vermeden had kunnen worden.
Binnen structureel denken en
handelen valt ook een ander
kenmerk, en dat is tijdig corrigerend optreden. De schade die
wordt toegebracht als niet corrigerend wordt opgetreden als het
voor iedereen al heel duidelijk is,
kan ons soms jaren terugzetten.
Denk maar aan de pijn die vandaag wordt geleden omdat de
zorg en de ouderdomsvoorzieningen niet tijdig zijn aangepast. Denk aan de nieuwe corporate governance voor overheidsbedrijven waarvan we ervaren
dat hij door opeenvolgende regeringen niet zoals beoogd wordt
uitgevoerd waardoor aan de bedrijfsvoering van deze bedrijven

schade wordt toegebracht. Nog
een kenmerk van dat vooruit
denken is dat we creatiever en
innovatiever moeten zijn. Wij
denken te vaak zwart/wit - het
kan of het kan niet, het moet of
het moet niet - en verwaarlozen
het creatiever trachten te vinden
van de juiste tint grijs. Het is
juist de creativiteit en de innovatie, in de offshore, in het toerisme, bij de olieoverslag, in de
international handel, die Curaçao groot hebben gemaakt, niet
het zoeken naar de snelste en
kortste wegen om maar iets te
doen dat populair zal zijn. Bij
creativiteit past ook het luisteren
naar anderen, de dialoog, de
confrontatie van ideeën en de
botsing van verschillende opvattingen waaruit dan het beste
rolt. Bij innovatie past niet andere denkbeelden en aanpak uit de
weg gaan omdat ‘ik aan de
macht ben en het beter weet’.
We hebben creativiteit hard nodig in de aanpak van ons vaak falend onderwijs, van het behoud
van de natuur, van de te dure gezondheidszorg, en van een
duurzame ontwikkeling in ons
land.

Curaçao morgen
Misschien is de beste mantra
hier wel dat wij ons allen meer
moeten bekommeren om de
toekomst en minder om het heden en onze eigen toekomst.
Minder emotioneel zijn, en
meer objectief en zakelijk beraadslagen. Meer dialoog, minder eigenhandig beoordelen.
Meer onze eigen rol spelen in de
samenleving en anderen hun rol
laten vervullen. Minder politiek
bezig zijn, zowel binnen als buiten de politiek. Meer staatsman
zijn - binnen maar ook buiten
het besturen van de staat.
Hoe dit allemaal te bereiken is
natuurlijk niet gemakkelijk,
maar het Curaçao dat we in afgelopen jaren hebben afgebroken,
hebben we ook zelf opgebouwd.
Als het toen kon, kan het nu ook.
Daar is een begin aan gemaakt.
Dat moeten we ook doorzetten
opdat onze hele samenleving
straks een zonnige morgen tegemoet zal zien.

Advertentie

Veiling 2 oktober 2013
Brakkeput Abao Kavel 194
(Adelisia Resort)
Huis op eigendomsgrond 598 m²
Minimum prijs ANG 255.000,00
Veiling begint om 10:00 uur (a.m.) bij
Notariskantoor mr. A.P. van der
Pluijm – Vrede. Veiling kan zonder
vooraankondiging worden afgelast.
Prijzen zijn onderhevig aan
verandering.
Veilingkosten zijn niet inbegrepen.

APNA Plaza, Schouwburgweg 26, tel. 431-3191, chbhome@chb.an, www.chb.an
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Curaçao

Reactie mondhygiëniste op
‘fluoride gate’

Subway sponsort squashwedstrijd

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Mondhygiëniste Denice Bezemer-Hoyer
reageert uitbreid op de discussie van de afgelopen weken
over het wel of niet toevoegen van fluoride aan het
drinkwater.
Volgens de mondhygiëniste is
het goed om duidelijk te maken
dat er een chemisch verschil is
tussen fluor en fluoride, omdat
dat verschillende keren door elkaar wordt gehaald door de
mensen die aan de discussie
deelnemen. ,,Het zou hetzelfde
zijn als je koolmonoxide en kooldioxide door elkaar haalt, het een
is een gif en het ander produceren we zelf. Fluoride wordt in
het drinkwater gedaan en niet
het giftige gas fluor.” BezemerHoyer geeft verder aan de fluoride op natuurlijke wijze in voedsel zit dat geen lange bereidingsprocessen heeft ondergaan, en
tevens aanwezig is in botten en
het bloed, waardoor allergie voor
de stof niet bestaat. ,,Er zijn veel
verschillende wetenschappelijke
onderzoeken uitgevoerd die aangeven dat fluoride het tandglazuur versterkt dat bijvoorbeeld is
verzwakt onder invloed van suiker. Fluoride dringt de tand
binnen en versterkt het, dat is
wetenschappelijk
bewezen.
Daarnaast dringt het ook de
tandplak binnen waarbij het bacteriëngroei afremt. De gezond-

heid van ons lichaam is gerelateerd aan de gezondheid van ons
gebit, ook dat is bewezen. Hart
en vaatziekten, diabetes, premature geboorten en infectieziekten kunnen gerelateerd zijn aan
slechte mondhygiëne”, aldus
Bezemer-Hoyer. Daarnaast wijst
ze op het feit dat is gebleken dat
de fluorideconcentratie in het
drinkwater op Curaçao meestal
onder de hoeveelheid van 0,5
milligram per liter ligt, zoals
vastgesteld door de Wolrd Health
Organization
(WHO)
waardoor het aantal mensen
met tandbederf op het eiland
toch groot is. Dit in tegenstelling
tot landen waar wel aan de hoeveelheid wordt voldaan, waar de
concentratie tandbederf is afgenomen. ,,Als besloten wordt te
stoppen met fluoride in het water te doen moet er een alternatief komen dat het gewenste resultaat oplevert. Ik ben van mening dat we de concentratie
fluoride in het drinkwater moeten brengen tot het door WHO
geadviseerde niveau en meer
moeten werken aan preventie”,
besluit Bezemer-Hoyer.

Fastfoodrestaurant Subway heeft onlangs het squashtoernooi dat georganiseerd werd op Curaçao Golf
& Squash Club in Emmastad gesponsord. De afgelopen drie maanden heeft professional Martijn Kock
lessen en trainingen gegeven om het niveau van lokale spelers op te krikken. ,,Subway heeft alle spelers
een broodje gegeven. Dit zijn de evenementen waar we ons mee identificeren. We willen Curaçao motiveren om gezonde beslissingen te nemen en sport te beoefenen”, aldus Subway-vertegenwoordiger
FOTO SUBWAY
Randy Maurera.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een totaal van bijna 20 ouders ontvingen afgelopen vrijdag een certificaat na
het volgen van trainingen om
een dagje docent te worden in de
klas van hun kinderen. Het project met de titel ‘Docent voor een
dag’ is door het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur
(RKCS) in samenwerking met
de stichting Negoshi Pikiña opgezet om ouders meer te betrekken bij de scholen van het RKCS
door ze de kans te geven als docent de school in te gaan. ,,Er is

Ouders voor
de klas
bewijs dat als ouders als vrijwilligers helpen of de docent assisteren, ze beter begrijpen hoe de
school functioneert, ze bijdragen met hun praktische expertise aan wat er op school gebeurt
en misschien beter kunnen
communiceren met hun kinderen over schoolwerk”, aldus Negoshi Pikiña.
De stichting sloot een conve-

nant met RKCS waarbij werd afgesproken dat de stichting ouders zou trainen om de school in
te kunnen gaan en voor 45 minuten tot een uur een docentenrol spelen.
In de periode van mei tot juni
hebben 18 ouders die geaffilieerd waren aan een oudercommissie van een RKCS funderend
onderwijsschool de training gevolgd. Gedurende het huidige
schooljaar krijgen ze de kans om
de scholen in te gaan en de docenten en hun eigen kinderen te
helpen.

Advertentie

Rol van beheerder in E-zone
Vervolg van pagina 2
meo

Mariëlla Olaria-Maduro, functionaris van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO),
legt uit wat de functie van de beheerder van een E-zone is, namelijk dat bedrijven aan de beheerder te kennen moeten geven interesse te hebben in een
vestiging binnen hun E-zone-gebied.
De beheerder moet dergelijke
verzoeken richting MEO verzorgen. De beheerder of een gemachtigde van de beheerder
doet de aanvraag bij MEO voor
de bedrijven die geïnteresseerd
zijn om zich te vestigen binnen
een E-zone. Dit bedrijf krijgt dan
een E-zone-vergunning van het
ministerie.
Om een gebied te laten instellen als E-zone-gebied en een beheerder aan te wijzen als E-zonebeheerder, dient een verzoek ingediend te worden bij MEO, dat
als trekker fungeert van een ad-

viescommissie bestaande uit
vertegenwoordigers van MEO
zelf, Ruimtelijk Ontwikkeling en Planning (ROP), Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ),
Sector Fiscale Zaken, de Inspectie der Belastingen en de douane.
Deze commissie adviseert
over het al dan niet instellen van
het gebied als E-zone en de aanwijzing van de beheerder aan de
minister van Economische Ontwikkeling en de minister van Financiën. In die procedure dient
tevens advies te worden gevraagd bij de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad van
Advies (RvA).
Olaria: ,,In het geval van Ctex
nv is dit verzoek voor toelating
van het bedrijf bij ons ingediend
en heeft MEO de E-zone-vergunning aan Ctex toegekend nadat
het gebied door de ministerraad
is aangewezen aan E-zone gebied. Ctex opereert dus geheel
legaal op Mahuma.”
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Reizen

Reizen

LIMBURGS HEUVELLAND IN BEELD

(4)

Bedevaartgangers
en Bokkenrijders
Van het roomse bedevaartoord Wittem rijden
we in zuidelijke richting naar Epen. De weg
slingert zich langs holle wegen en glooiende
weilanden met prachtige vergezichten. Het
Zuid-Limburgse Heuvelland ten voeten uit.

De Mergellandroute is 110 km lang, en doet
veertig plaatsen aan, waaronder Wittem.

Tekst en foto’s Els Kroon

E

Het gebied tussen Wittem en Epen is bezaaid met de
mooiste vakwerkhuizen.

nkele kilometers
naar het zuidwesten
bevindt
zich de Zuid-Limburgse Golf en
Country Club, prachtig gelegen op de Aubelsberg tussen het Schweibergerbos en
het Kruisbos, oude natuurlijke bosgebieden met uitbundige begroeiing op de
hellingen en de plateaus. De
bossen bestaan vooral uit
loofhout; oude beuken en eiken met een harmonische
overgang naar naaldbomen.
De vegetatie is hier van grote ecologische waarde. De
grond bestaat uit löss die op
de
kalksteenhoudende
onderlaag er voor zorgt dat
het terrein glooiend is met
diepe uitgeslepen voren
door het afvloeien van regenwater. Het gebied behoorde aan de gemeente
Wittem nadat het tijdens de

Het bokkenrijdersverhaal, het stripboek van Suske en Wiske, over de
Bokkenrijders, geeft een goed beeld
van het reilen en zeilen van de bendes
die Limburg in de 18e eeuw onveilig
maakten. Het boek is ook in het
Limburgs verkrijgbaar.

Franse Revolutie onteigend
werd.
Hoe gevarieerd de flora
en fauna hier eigenlijk zijn,
merk je pas als je er al lopend je ogen de kost geeft.
De golfbaan, die tevens een
country club is, vormt een
mooi uitgangspunt. Bovendien zijn er door de ANWB
talloze lokale wandel- en
fietsroutes uitgezet zoals het
Krijtlandpad, een 90 km
lang streekpad dat van
Maastricht naar Vaals loopt
en tussen Slenaken en Gulpen van een doorsteek is
voorzien. Het pad is gemarkeerd met geel-rode tekens
en in een gidsje beschreven.
Met behulp van de doorsteek kan de route tot ongeveer de helft ingekort worden. Bij Valkenburg en Eijsden kruist het Krijtlandpad
het Pieterpad en het Pelgrimspad.

Het is gemakkelijk voor te
stellen hoe dit landschap in
vroeger tijden niet alleen de
bedevaartgangers, maar ook
minder vredelievend gespuis diende.
Dit gedeelte van Limburg
en het aangrenzende gebied
was immers ooit het toneel
van de legende over geesten,
die op de rug van een bok
door de lucht konden vliegen: de Bokkenrijders. Volgens de volksverhalen zouden de bokkenrijders aan
hun eind zijn gekomen toen
zij op een nacht over een abdij van Norbertijner monniken vlogen, die op dat moment net aan het bidden waren.
In de 18e eeuw kregen
Limburg en de Kempen te
maken met een andere soort
Bokkenrijders, ditmaal wezens van vlees en bloed. De
naam werd aangenomen

Hoeve de Blei is een juweeltje. Het uitstekend onderhouden gebouw herbergt een
hotel, een restaurant en een gezellig terras op de binnenplaats.

door grote roversbenden,
die handig van het bestaande bijgeloof gebruik maakten. Zij hulden zich in bokkenvellen, gebruikten een
bokkenpoot om hun handtekening te zetten en hielden
er een indrukwekkende inwijdingsceremonie op na,
die aan zwarte magie en
hekserij deed denken.
Men onderscheidt drie
grote benden die in Limburg actief waren: een van
1734 tot 1765, een van 1762
tot 1774 en een bende die
rond 1790 werd opgericht
en pas in de Franse tijd verdween. De rovers oefenden
een waar schrikbewind uit
op het platteland. Ze schrokken niet terug voor moord
en brandstichting en persten de bevolking genadeloos af. Een bende telde
soms wel honderden leden.
Voor een belangrijke ge-

Wie wil overnachten in de omgeving van Epen heeft een ruime keus uit kleine, intieme, exclusieve hotels, pensions en appartementen, elk met haar eigen specialiteit.

beurtenis staken verscheidene kleinere bendes de koppen bij elkaar. De schrijnende armoede in die tijd dreef
immers velen op het pad
van de misdaad. De overheid stond er vrijwel machteloos tegenover. Als een
bende achtervolgd werd
hoefden de leden niet ver te
rijden om het grondgebied
van een andere heer te bereiken. De territoriale versnippering van Limburg maakte
het de rovers gemakkelijk
om aan het gerecht te ontkomen.
Ook was het vrijwel onmogelijk om inlichtingen in
te winnen, want op het verklikken van bokkenrijders
stonden gruwelijke straffen,
waarbij de rovers niet aarzelden ook onschuldige familieleden te laten boeten.
Toch vonden er enkele malen terechtstellingen plaats,

waarbij een aantal rovers samen ter dood werden gebracht.
De huidige bevolking gaat
niet meer gebukt onder dit
opmerkelijk cultuurhistorisch verleden, hoewel dit
wrede deel van de Limburgse geschiedenis hier en daar
weer wordt aangehaald.
Zelfs de uitgever van de Suske en Wiske-reeks wijdde er
een stripverhaal aan, dat in
samenwerking met een lokale krant ook in het Limburgs werd vertaald.
Al mijmerend over dit
turbulente verleden passeren we het dorpje Mechelen
met prachtige vakwerkhuizen langs de weg zoals Hoeve de Plei. Het opvallende,
uitstekend onderhouden gebouw is als hotel-restaurant
ingericht. Bij de ingang kan
de snel groeiende groep fietsers, die in het bezit is van

Wegkruisen, een typerend verschijnsel langs de Limburgse wegen.

een elektromotortje, hun
stalen ros stallen en opladen
bij een officieel erkend oplaadpunt. Die steunmotor is
overigens geen overbodige
luxe met het vele vals plat en
de tergend lange en soms
steile klimroutes.
Bij het binnenrijden van
het centrum van Epen laten
we de magie, die het landschap onderweg op ons uitoefende met een beetje weemoed achter. Het dorpje is
op en top toeristisch met
verblijfplaatsen voor elk wat
wils. Hotel ‘Berg en Dal’ is
beroemd tot ver buiten de
landsgrenzen, ‘Ons Epen’
heeft een sauna, een stoombad en faciliteiten voor ‘wellness’ en dan is er ook nog
Hotel de Kroon, waar wij
ons bijzonder thuis voelden
voordat we koers zetten naar
Vaals en het beroemde drielandenpunt.

Elektrisch oplaadbare fietsen zijn
geen zeldzaamheid in het Limburgse
heuvellandschap. Bij Hoeve de Plei
kunnen ze worden opgeladen.

Geen paarden, maar fietsen bevolken deze stalling.

Bij Hotel de Kroon voelden we ons helemaal thuis.
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Bonaire

City Café
verdwijnt
Van onze correspondent

Kralendijk - City Café sluit 30 november z’n deuren. Het
prominente café aan de boulevard verdwijnt.
Voor André Apolinário, eigenaar van het café, betekent dat
niet alleen het einde van z’n bedrijf, maar ook het einde van een
deel van zijn familiegeschiedenis.
Hij haalt een oude foto van de
muur, de kleuren zijn vergeeld,
alleen de auto is nog wit: ,,De
eerste pick-up van m’n vader”,
zegt Apolinario. Het gezin
kwam in 1985 uit Portugal naar
Bonaire. ,,Mijn vader begon
restaurant Lisboa, waar je verse
vis kon eten, en kreeft uit het
aquarium.”
City Café begon in 1997: ,,We
wilden een plek waar je lekker
koffie kon drinken, de krant kon
lezen. Een ‘place to meet’, zeg
maar.”
De familie Apolinario huurde
de locatie van de familie Beukenboom. Jarenlang werd het

Inbraken
Van onze correspondent
Kralendijk - Tussen 3 en 13 september is er ingebroken bij een
woning aan de Kaya Korona.
Door onbekenden werden een
donkerblauwe laptop, een staande ventilator en een computerbeeldscherm gestolen.
Op zondag 15 september,
rond 2.45 uur, schrok de bewoonster van een woning aan de
Kaya Dialma wakker. Ze betrapte twee jongemannen die de woning hadden doorzocht. De daders namen de benen met twee
telefoons en sieraden.

Politie: Extra
patrouilles
duikplaatsen
Van onze correspondent
Kralendijk - Vanwege een verhoogde melding van diefstallen
bij duikplaatsen, gaat de politie
extra patrouilleren. Zowel bij
duikplaatsen in het noorden als
in het zuiden worden de extra
patrouilles ingezet.
Ook afgelopen maandag 16
september werden er weer diefstallen gemeld: uit auto’s bij drie
verschillende duikplaatsen aan
de toeristenweg werd kleding,
duiktassen en een horloge weggenomen.
De politie adviseert om geen
waardevolle spullen in de auto
achter te laten.

contract zonder al te veel omhaal
van woorden vernieuwd. Tot
2008, toen werd de eigenaar van
City Café plotsklaps verzocht te
vertrekken.
Apolinario stapte naar de
rechter en won een eerste kort
geding. Vervolgens begon een
juridisch getouwtrek, dat duurde tot afgelopen augustus. Toen
oordeelden de rechters in hoger
beroep dat het café het terrein
moest verlaten.
,,Het vonnis lag 9 augustus in
de bus, we kregen tot 9 december. Het kwam toch onverwacht,
omdat de eerdere vonnissen in
ons voordeel uitgevallen waren.”
Apolinario was één dag boos.
Dacht vervolgens een dag na, en
ging toen verder. ,,City café gaat
dicht. We kunnen niet dezelfde
sfeer, hetzelfde concept zomaar
naar een andere plek verplaat-

City Café in Kralendijk.
sen. Mijn personeel heb ik moeten ontslaan. Maar ik heb wel
plannen voor een andere horecagelegenheid.” Het café telt af in
stijl, want de komende maanden
staan er verschillende bands op
het programma. ,,Het beste uit
de afgelopen jaren: Rhyyddm,

FOTO DWWARD

KY3, EA. En dan gaan we natuurlijk nog een keer een mosselavond organiseren, een ‘après
ski party’, en nog veel meer.”
Een dag na de officiële sluiting is er nog een veiling waar attributen uit 16 jaar City Café onder de hamer gaan: ,,Het is een

Route langs
monumenten
Van onze correspondent
Kralendijk - De laatste twee
zondagen van september kunnen inwoners van Bonaire kennismaken met de monumenten
in hun buurt. Op 22 en 29 september wordt een monumentenroute georganiseerd door de
verschillende wijken. De route is
een initiatief van het Openbaar
Lichaam Bonaire, de Directie
Samenleving & Zorg, de Stichting Kultura, Arte i Literatura
(SKAL) en de Stichting Monumentenzorg Bonaire.
De route voert langs gebouwen en plekken die zijn aangewezen als monument. De overheid is bezig de monumenten in
kaart te brengen en een restauratieplan op te stellen. Tijdens de

Nieuwe
bestuursleden
Jong Bonaire
De route voert op 29 september onder meer langs monumenten in
Playa.
FOTO WWW.BEAUTIFUL-BONAIRE.NL
route zal er vooral aandacht zijn
voor de architectuur van de gebouwen: er wordt uitleg gegeven
over de verschillende typen huizen, zoals het kas di bara, kas di
kaha, kas di hadrei, kas di pòrch
en kas di hanchi. Het OLB hoopt
inwoners zo te wijzen op het belang van het Bonairiaanse erfgoed. Op 22 september is er een
monumentenroute door de wij-

Op heterdaad betrapt
Van onze correspondent
Kralendijk - In de nacht van
zaterdag 14 op zondag 15 september, omstreeks 1.30 uur,
heeft een politiepatrouille bij
een winkel aan de Kaya Industria een 51-jarige man aan-

fundraisingveiling met een
knipoog, waar je misschien wel
kunt bieden op onze eerste shaker, of op een exemplaar van het
shirt dat we lieten ontwerpen
voor een wereldkampioenschap
voetbal. Maffe City Café nostalgie.”

gehouden met initialen C.F.M.
De man probeerde in te breken.
Hij is aangehouden voor poging tot diefstal en overgebracht
naar het politiebureau, waar hij
later werd ingesloten.

Advertentie

Bonairecomfortrentals
voor exclusieve woningen te huur en
te huur gevraagd.
www.BonaireComfortRentals.com

ken Antriol, Noord Salinja en
Rincon. De wandeling begint
om 10.00 uur bij Avanti in Antriol. Op 29 september zijn de
wijken Nikoboko, Tera Kòrá en
Playa aan de beurt. Vertrekpunt
is het plein voor het Bestuurscollege. Geïnteresseerden kunnen
zich aanmelden bij SKAL of bij
Arthur Sealy op telefoonnummer 7962950.

CORRESPONDENT
e-mail: ad.bonaire@gmail.com
telefoon 05999-7472200
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Politie
717-8000
Politie hotline
911
Politie tiplijn
717-7251
Ambulance
114
Hospitaal
717-8900
Informatie Telbo
9212
Kustwacht
913
Brandweer
191
Telefoonstoring
9220
Stroom/waterstoring
9215
Taxi
717-8100
Telbo (telefoon)
717-7000
Internet Helpdesk
9220
Faxcentrum
717-8783
MEDISCHE CENTRA KRALENDIJK
Van der Vaart
717-7141

Van onze correspondent
Kralendijk - Macha le Poole en
Jan Henk van der Wier zijn toegetreden tot het bestuur van de
Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire.
Le Poole is secretaris van de
Raad van Bestuur/Raad van Toezicht van Fundashon Mariadal.
Zij groeide op in de Nederlandse
Antillen en woont sinds 2007 op
Bonaire. Jan Henk van der Wier
is sinds 2000 managing director van Sunbelt Realty.
Na bijna twintig jaar in het bestuur gezeten te hebben heeft
Alex Senchi afscheid genomen
van Jong Bonaire. In zijn jaren
als bestuurslid heeft Senchi bijgedragen aan het succes van
Jong Bonaire en het welzijn van
tieners.
Jong Bonaire is het grootste
jeugdcentrum van Bonaire. De
stichting werd in 1959 opgericht
en vele generaties Bonairianen
hebben van de faciliteiten en
programma’s gebruikgemaakt.
In 1998 begon Jong Bonaire
met een programma voor naschoolse activiteiten, dit jaar
kwam daar een avondprogramma bij met sport en computeractiviteiten. Sinds 2012 biedt Jong
Bonaire ook een vakantieprogramma aan.
Onlangs opende Jong Bonaire
haar leer-, woon- en werkcentrum voor jong volwassenen in
Antriol.
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Henriquez
hoeft niet te
rectificeren
Van onze correspondent

Oranjestad - Edwina Henriquez hoeft haar beledigende
opmerkingen over minister Otmar Oduber van
Toerisme, Transport en Arbeid niet te rectificeren. Zij
noemde de minister corrupt, maar deed dit op haar
Facebook-pagina. De rechter beschouwt dat niet als
publicatie. Minister Oduber gaat in hoger beroep tegen
het vonnis.
De vrouw deed haar uitlatingen op 23 augustus en die werden breed uitgemeten in het
ochtendblad Solo di Pueblo.
Daarop spande minister Oduber
een rechtszaak aan en eiste rectificatie. De rechter heeft nu dus
bepaald dat Henriquez haar
woorden niet hoeft terug te nemen. Ten aanzien van de publicatie in Solo di Pueblo stelde de
rechter dat de uitlatingen daarin
een waardeoordeel betreffen,
waarvoor geen rectificatie op
zijn plaats is.
Minister Oduber begrijpt het
standpunt van de rechter niet
goed. Volgens hem is het wel zo
dat iemand op Facebook een bepaald aantal ‘vrienden’ heeft,

maar is de praktijk dat die mensen alles onbeperkt overnemen.
,,Ook in dit geval werden haar
uitspraken overal in de sociale
media geciteerd, in radio-uitzendingen vermeld en in kranten
afgedrukt. Dan gaat het dus niet
om twintig volgers, maar om
tienduizenden mensen die de
beledigingen te horen krijgen.”
Overigens heeft de zaak nog
een ander staartje. Ochtendkrant Diario heeft namelijk de
uitspraak foutief geïnterpreteerd
en bekendgemaakt dat Henriquez wel moet rectificeren. De
vrouw overweegt een zaak tegen
de krant te beginnen. Daarnaast
heeft ze de Koninkrijksregering
geïnformeerd over de uitspraak.

Lezing
vervroegde
menopauze

Van onze correspondent
Oranjestad - Met een poging
om brand te stichten hebben
vandalen schade aangericht aan
de splinternieuwe remise van de
streetcar.
Het
beginnende
brandje, veroorzaakt door een
molotovcocktail, kon snel wor-

Van onze correspondent
Oranjestad - De Mary Joan
Foundation organiseert een lezing onder de titel ‘Early menopause & hormonal therapy’.
Spreker is de bekende gynaecoloog Harold Narain.
Een vrouw die getroffen
wordt door borstkanker krijgt
doorgaans agressieve therapieën.
Een deel van deze vrouwen
krijgt als gevolg daarvan te maken met vervroegde menopauze.
Dat kan weer behandeld worden
met hormoontherapie. Dokter
Narain spreekt over de mogelijkheden en de voor- en nadelen
hiervan.
De lezing is op dinsdag 25
september in de aula van Fantastic Gardens in Bushiri. De bijeenkomst begint om acht uur ’s
avonds en is gratis toegankelijk.
Meer informatie is te verkrijgen
via
telefoonnummer
5889999 of via de website van
de stichting.
i www.maryjoanfoundation.aw

Gevolmachtigde minister Edwin Abath tijdens de rondleiding over de RDM Campus door directeur Rick
Heikoop.
FOTO NICO VAN DER VEN

Gevolmachtigde minister op werkbezoek
Van onze correspondent
Oranjestad – De Gevolmachtigde minister in Den
Haag, Edwin Abath, heeft een
werkbezoek gebracht aan de
RDM Campus te Rotterdam, die
is gevestigd in de oude werf van
de Rotterdamse Droogdokmaatschappij.
Op de RDM Campus worden
onderwijs, bedrijven en evenementen met elkaar gecombineerd.

Het gaat om een samenwerkingsverband tussen Albeda
College, Hogeschool Rotterdam
en Port of Rotterdam. Deze organisaties hebben hier een centrum voor Research, Design en
Manufacturing, gericht op duurzame oplossingen en innovatie
op de terreinen constructie, mobiliteit en energie.
Het werkbezoek is voortgekomen uit de opening van de expositie BoAruba in Rotterdam.

Vandalen beschadigen remise
den geblust. Even na middernacht zagen getuigen een auto
wegrijden van het nabijgelegen
tankstation. De wagen was getooid met vlaggen van een poli-

‘Vecht je fit’

tieke partij. De bewaker van de
remise zag de auto het gebouw
naderen en toen werd een molotovcocktail gegooid. Hoewel de
schade beperkt bleef, neemt de

politie de zaak hoog op en roept
getuigen zich te melden. Mensen die in de omgeving waren
op het moment van de aanslag,
hebben de dader herkend als lid
van een partij die kandidaat is bij
de verkiezingen van eind volgende week.

Aruba niet in troonrede
Van onze correspondent
Oranjestad - Het Nederlandse
kabinet heeft het niet nodig gevonden Aruba te noemen in de
troonrede. De Caribische delen
van het Koninkrijk werden wel
genoemd, maar slechts zeer
summier.
,,De staatsrechtelijke relatie
tussen Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk is
in 2010 veranderd. Sindsdien is

Voor de derde keer op rij organiseert Subway het programma Fight
4 Fit. De deelnemers strijden tegen elkaar om zo veel mogelijk overgewicht kwijt te raken. Elke dinsdagavond kunnen televisiekijkers
volgen hoe ze het er vanaf brengen. Fight 4 Fit is gebaseerd op het
succesvolle Amerikaanse programma ‘The biggest loser’. Behalve
het wedstrijdelement waarvan de winnaar 10.000 florin rijker wordt,
is het programma bedoeld om mensen te stimuleren gezonder te
leven. De deelnemers krijgen oefeningen en trainingen voorgeschoteld. Om het interessant te houden wordt een heel scala aan sporten op een speelse manier aangeboden. In deze episode waren dat
onder meer vechtsporten en voetbal. Daarnaast wordt de deelnemers geleerd wat gezonde voeding inhoudt.

Abath had toen een gesprek met
de directeur van de RDM Campus, Rick Heikoop, over de mogelijkheid om een dergelijk instituut op Aruba op te zetten.
Het voorlopige resultaat van het
contact is dat de Hogeschool
Rotterdam een presentatie over
de opzet van de RDM Campus
gaat houden tijdens de volgende
Green Aruba Conference, die
wordt gehouden op 9, 10 en 11
oktober.

er steeds meer aandacht voor
samenwerking op economisch
terrein. Dat is profijtelijk voor alle partijen. Het draagt ook bij
aan de noodzakelijke financiële
zelfstandigheid en stabiliteit van
de Caribische eilanden, die ik
binnenkort samen met koningin Máxima alle zes zal bezoeken”, aldus koning WillemAlexander aan het einde van de
troonrede.

Gewonde bij brand
Van onze correspondent
Oranjestad – Bij een brand in
een garage te Sabana Basora is
de eigenaar gewond geraakt.
Maandagavond rond de klok van
21.00 uur werd de brandweer
gewaarschuwd.
De brandweerlieden wisten te
voorkomen dat de vlammen

zouden overslaan op het naastgelegen woonhuis. Wel werd de
voorgevel door de hoge vlammen aangetast. Daarbij raakte
een bewoner dusdanig gewond
dat hij naar het ziekenhuis
moest. De garage brandde volledig uit, evenals de daarin gestalde auto.
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Samenwerking
dictaturen nagaan
Van onze redactie

Rio de Janeiro - Er wordt een onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen de militaire dictatuur in Brazilië (1964-1984) en de Chileense dictatuur van Pinochet (19731990). Het Chileense leger heeft tijdens de dictatuur de botulinetoxine van Brazilië
gekregen, zo meldt La Chispa.
De botulinetoxine is een
neurotoxisch gif dat door de bacterie Clostridium botulinum
wordt geproduceerd. Het is een
eiwit dat op de zenuwcellen
werkt en vergiftiging van de
spieren met verlamming veroorzaakt, wat tot dood door verstikking leidt. Het gif kwam via een
diplomatieke tas het land
Van onze redactie
Santiago - Al veertien dagen
duurt de staking van de medewerkers van de registers van de
burgerlijke stand in Chili. Alle
officiële documenten die door
deze instelling worden verstrekt,
staan in de wacht, totdat er een
overeenstemming wordt bereikt.
Als gevolg van de staking is er
op dit moment geen nieuwe

binnen. Daarna werd het naar
het voormalige Instituut van
Bacteriologie in de hoofdstad
Santiago gebracht. Ingrid Heitmann, ex-directrice van deze instelling, zei dat ze twee dozen
met ampullen van gif in de kelder hebben gevonden. ,,Het was
in 2008 en was voldoende om
de helft van Santiago te doden”.

Brazilië heeft de dictatuur van
Pinochet financieel ondersteund
en de schendingen van mensenrechten in het land ontkend. De
Braziliaanse junta heeft geholpen bij de opleiding van Chileense intelligentiecommando’s
en zelfs operaties tegen hun politieke ballingen uitgevoerd, zo
beweert het dagblad O Globo.

Burgerlijke stand in Chili staakt
aanvraag mogelijk voor een
identiteitsbewijs, paspoort, geboorteakte en andere belangrijke documenten, zo meldt La
Chispa.
Maandag zijn in de hoofdstad
Santiago Patricia Pérez, de minister van Justitie, en een groep
ambtenaren van het register van

de burgerlijke stand bijeengekomen.
Helaas is er geen overeenkomst gesloten. Nelly Díaz, de
woordvoerster van deze groep
ambtenaren legde het uit: ,,We
eisen betere lonen voor onze
medewerkers. We willen een
aanpassing van de huidige

Escobar
als merk
afgekeurd
Van onze redactie
Bogota - De regering van Colombia heeft de registratie van
Escobar als merk afgekeurd. Pablo Emilio Escobar Gaviria was
de meest beruchte drugscrimineel van Colombia. De weduwe
en kinderen van Escobar, Maria
Isabel Santos Cabalerro, Juana
Manuela Marroquín Santos en
Juan Sebastian Marroquín Santos, hebben de aanvraag ingediend. Zij hebben hun namen
veranderd toen zij na de dood
van Escobar in Argentinië terechtkwamen, zo schrijft La
Chispa.
De drie hebben internationale
erkenning voor het merk aangevraagd om het te gebruiken in
onderwijs, trainingen en recreatie. De Commissie van Industrie
en Commercie weigerde om een
merk te registreren dat bekend
staat als ‘de meest beruchte
drugsbaron in de geschiedenis
van Colombia’. Dat zou ‘immoreel zijn en het zou de publieke
orde ondermijnen’. De Commissie laat weten dat de naam
Pablo Escobar geassocieerd
wordt met een donkere periode
in Colombia waarin duizenden
doden zijn gevallen. De weduwe

Augusto Pinochet

contracten en deze moet wel realistisch zijn. Sinds 2008 hebben
we geen loonsverhoging gekregen. We begrijpen wel dat de staking negatieve gevolgen voor de
gebruikers zou kunnen hebben,
maar we moeten ook aan onze
eigen situatie denken en tot nu
toe heeft de regering geen oplos-

singen aan ons voorgesteld. We
gaan gewoon door met de staking.”
Over twee maanden zijn er
presidentsverkiezingen in het
land.
Zonder legitimatiebewijs kan
er niet gestemd worden. Daarom kunnen identiteitsbewijzen
die niet meer geldig zijn, toch tot
eind december 2013 gebruikt
worden.

Acapulco afgesloten
van buitenwereld

De zoon van Escobar ontwierp in 2012 een kledinglijn waarop identiteitsdocumenten, creditcard en strafblad van Escobar gedrukt
waren.
en kinderen beweren dat zij de
intentie hebben om mensen te
laten nadenken over menselijkheid en om zo een moreel bewustzijn te creëren.
De zoon van Escobar zorgde
in 2012 voor een controverse
toen hij een kledinglijn ontwierp
waarop identiteitsdocumenten,
creditcard en strafblad van Escobar gedrukt waren. De T-shirts
en andere kleren waren onder-

deel van de Poder-Poder (MachtMacht) collectie en werden via
internet verkocht met de merknaam Escobar-Henao. De afzetmarkten waren de VS, Mexico,
Guatemala, Ecuador, Spanje en
Oostenrijk. In een interview van
augustus 2012 in Buenos Aires
zei de zoon dat het doel was dat
jongeren niet in de voetstappen
van zijn vader zouden gaan treden.

Van onze redactie
Acapulco - De Mexicaanse badplaats Acapulco is door de tropische storm Manuel volledig van
de buitenwereld afgesloten.
Honderdduizenden
mensen,
onder wie zo’n 40.000 toeristen, kunnen de stad niet uit.
Alle uitgaande wegen zijn
door overstromingen en aardverschuivingen geblokkeerd, terwijl ook het vliegveld vanwege
ernstige wateroverlast is gesloten. Het duurt nog zeker tot
woensdag voordat de snelweg
naar Mexico-Stad weer open
kan, meldt NOS. Mexico kwam
afgelopen weekend in de greep
van twee stormen: de orkaan Ingrid in het oosten en de tropische storm Manuel in het

westen. Dat unicum zorgde voor
een ongekend noodweer. Zeker
34 mensen zijn om het leven gekomen. In meer dan tien staten
zijn overstromingen en aardverschuivingen gemeld. Volgens de
Mexicaanse overheid zijn 1,2
miljoen mensen getroffen door
het natuurgeweld.
Orkaan Ingrid is inmiddels in
de noordoostelijke staat Tamaulipas aan land gegaan en trekt
een spoor van vernielingen, ook
nu ze is afgezwakt tot een tropische storm. Inwoners van de gemeente Altamiras troffen een
krokodil aan in hun tuin. Volgens de brandweer zijn de krokodillen door de overstromingen massaal ontsnapt uit de lagune waar ze normaal leven.

Zestien gedetineerden dood
bij gevangenisoproer
Van onze redactie
Maracaibo - Zeker zestien gedetineerden zijn om het leven gekomen door een ruzie tussen
twee bendes in een Venezolaanse gevangenis. Dat heeft de regering gisteren laten weten. De gevangenen hadden met hulp van

corrupte bewakers veel wapens
de gevangenis in Maracaibo
binnengesmokkeld.
Vuurgevechten tussen gedetineerden
komen in Venezuela vaker voor.
De gevangenissen zitten er overvol. Het dodental is dit keer echter buitengewoon hoog.
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Maatregel
overvalt
bedrijven
Van onze redactie

Paramaribo - Bedrijven moeten weer invoerrechten betalen op productiemiddelen. Dit heeft minister Adelien
Wijnerman van Financiën bepaald.
Het oude vrijstellingsbesluit
is verlopen en het ziet er niet
naar uit dat er op korte termijn
verlenging komt. Ondernemers
kunnen het niet bepaald waarderen. Er wordt zelfs gesproken
van paniekvoetbal, zo schrijft
Waterkant. De staat zou naarstig
op zoek zijn naar geld om het
begrotingsgat te vullen. ,,Dit is
een paniekmaatregel, paniekbeleid zonder de gevolgen eerst te
overzien. In plaats van het probleem aan te pakken, doet men
aan symptoombestrijding”, zegt
Ferdinand Welzijn, voorzitter
van werkgeversorganisatie VSB,
tegenover de Ware Tijd. Het echte kwaad zou bij het overheidsapparaat zelf gezocht moeten

worden. Volgens Welzijn is het
douanekorps door en door corrupt en loopt de staat zo middelen mis. Nu worden ondernemers als het ware overvallen. Er
zal naar extra geld gezocht moeten worden voor de invoerrechten. De VSB ziet investeerders
ook ontmoedigd raken.
Volgens Wijnerman heeft de
staat met de vrijstelling ruim
een half miljard Surinaamse
dollar (ongeveer honderd miljoen euro) misgelopen aan invoerrechten. Het is nu mooi geweest met het ‘aanmoedigen’
van investeringen. Dat was aan
het begin van de regering Bouterse de motivatie voor de vrijstelling.

Ambassadeur Joël Godeau
vertrekt uit Suriname
Van onze redactie
Paramaribo - Ambassadeur Joël
Godeau van Frankrijk vertrekt.
De diplomaat noemt zijn pas afgesloten periode van twee jaar in
Suriname een ‘dienstbare’. De
onderlinge banden zijn versterkt, hoewel er nog veel te
doen valt. ,,Maar we zijn op de
goede weg”, zegt Godeau. Suriname en oostelijk buurland

De Franse ambassadeur Joël
Godeau.
Van onze redactie
Paramaribo - Desi Bouterse zal
politieke partners nodig hebben
voor nog een termijn als president. Dit stelt bestuurskundige
en universiteitsdocent August
Boldewijn, dit meldt Waterkant.
Bouterse zal steun moeten zoeken bij andere politieke partners.
Hoewel er waarschijnlijk

Frans-Guyana hebben flinke
vorderingen gemaakt. Samenwerking langs en op de grensrivier, de Marowijne, blijft een uitdaging. Het Franse overzeese
gebiedsdeel wordt door Paramaribo gezien als de ‘nieuwe poort
naar Europa’. ,,De relatie met
Frankrijk is een bijzondere”, zei
president Desiré Bouterse bij
het formele afscheid. Het is ook
waarom de huidige regering een
ambassade opzette in Parijs.
Volgens Bouterse zijn er goede vooruitzichten voor nog betere samenwerking. Suriname wil
dat sowieso, ook omdat er muziek zit in vooral economische
samenwerking. Het gedeelde
belang in het grensgebied noopt
ook tot nauwe samenwerking en
goed overleg. Zeker op het gebied van veiligheid en misdaadbestrijding is veel bereikt. Godeau zou daar intens aan hebben bijgedragen de afgelopen
jaren.

Marihuana wordt mogelijk gelegaliseerd in Puerto Rico.

Mogelijke legalisering marihuana
Van onze redactie
San Juan - In Puerto Rico is er
een verhit debat gaande over
mogelijke legalisering van marihuana. Het gaat dan over het in
het bezit zijn van kleine hoeveelheden cannabis, verkoop en de
consumptie voor medische doeleinden. Ook andere kleine eilanden beginnen het thema te bestuderen, schrijft La Chispa.
Puerto Rico neemt het initiatief hierin. Volgende week zal de
senaat het onderwerp bespreken. Lokale media hebben het
constant over de mogelijke legalisering. Meer en meer lokale
publieke figuren bekennen dat
zij wel eens marihuana gebrui-

ken en zijn voorstander van
flexibilisering van de wet.
,,Laten wij de hypocrisie achter ons laten”, zei Miguel Pereira, senator van de regerende partij in Puerto Rico. Hij kwam met
het voorstel om het bezit van 28
gram cannabis te legaliseren
dan wel te decriminaliseren. Het
wordt aangenomen dat het meer
geconsumeerd wordt in Puerto
Rico dan tabak. Uit de hoek van
de universiteiten en bedrijven
gaan ook stemmen op voor het
voorstel. Volgens hen zijn veel
academische en professionele
carrières vernietigd doordat er
lange straffen zijn uitgedeeld
vanwege consumptie van wiet.

Criminaliteit bestrijden op de Corantijn
Van onze redactie
Paramaribo - Veiligheidsfunctionarissen van Suriname en
Guyana gaan samen criminaliteit bestrijden op de Corantijnrivier, dit meldt Waterkant. Volgens minister Winston Lackin
van Buitenlandse Zaken, hoeft
er geen twijfel te ontstaan over
de zeggenschap op de rivier. De
Corantijn is over de volle breedte
Surinaams grondgebied. De
Guyanese legerbevelhebber, Gary Best, sprak wel andere taal onlangs. Volgens Best moeten de

twee landen nog beslissen wie
arrestatiebevoegd is tijdens operaties op de rivier. ,,Suriname
heeft de bevoegdheid over de hele rivier en Guyana erkent dit”,
zegt Lackin tegenover de Ware
Tijd. Tijdens recent overleg rond
de misdaadbestrijding langs de
grens zou Guyana de erkenning
hebben bevestigd. Volgens Best
zullen de legers van beide landen gezamenlijke patrouilles
uitvoeren om vooral zeepiraterij
aan te pakken. De ‘kwestie van
jurisdictie’ zou nog op het

Bouterse moet steun zoeken
weer veel parlementszetels vallen te halen, zal Bouterse’s politieke partij het alleen niet kunnen rooien.
De NDP of de Mega Combinatie alleen zal waarschijnlijk
niet in staat zijn 34 zetels te halen bij de verkiezingen van 2015.

De wet in Puerto Rico is nu nog
zo dat boetes kunnen oplopen
tot vijfduizend dollar en drie jaar
gevangenisstraf.
Saint Lucia en Jamaica zijn al
een tijd bezig zich te verdiepen
in de materie. Laatstgenoemde
is één van de belangrijkste aanbieders van marihuana. Toeristen kunnen daar zelfs met
gidsen naar illegale wietplantages. De minister-president van
Saint Vincent en de Grenadines,
Ralph Gonsalves, heeft als president van de Caribische Gemeenschap (Caricom) druk uitgeoefend op de leden om te debatteren over mogelijke legalisering
van marihuana.

Dat is het aantal dat nodig is om
de president al in eerste ronde te
kiezen. Anders wordt het de Verenigde Volksvergadering, VVV,
van parlement en ressort- en
districtsraden. En dat wordt pas
lastig. ,,Het is altijd een risico.
We weten allemaal hoe de men-

sen gerekruteerd worden om als
ressortraadslid kandidaat gesteld te worden”, zegt Boldewijn
tegenover de Ware Tijd.
Anders dan parlementariërs,
zijn ressortraadsleden minder
in het gareel te houden door de
partijleiding. ,,Je hebt zelfs res-

‘hoogste niveau’ besproken worden. Er moet nog worden bepaald wat er na een aanhouding
gebeurt met bijvoorbeeld een
Guyanese verdachte. Volgens
Lackin is er geen reden tot bezorgdheid. Wel mag de realiteit
in het grensgebied niet uit oog
verloren worden. ,,De totale rivier is Surinaams grondgebied.
Wel vereist de realiteit dat vooral
wat betreft de grensoverschrijdende criminaliteit de twee landen nauwer met elkaar gaan
samenwerken”, aldus Lackin.
sortraadsleden die zeggen dat ze
geen politieke kleur hebben, terwijl ze wel door een politieke
partij op de lijst zijn geplaatst”,
aldus Boldewijn. De president
kiezen in het parlement is dus
relatief veiliger. Boldewijn denkt
dat de kans groot is dat Bouterse
weer in zee gaat met Pertjajah
Luhur en Ronnie Brunswijks
Abop. Of alleen één van de twee.
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Weer ontslagen
bij Defensie
Van onze redactie

Den Haag - Onder het personeel van Defensie is opnieuw onrust ontstaan. Op de dag
dat officieel bekend werd gemaakt dat Nederland 37 toestellen van de Joint Strike
Fighter (JSF) koopt, kregen militairen en burgerpersoneel gisteren op Prinsjesdag een
harde boodschap te verwerken: door een nieuwe bezuiniging van 348 miljoen euro
verdwijnen 2.400 functies.
Tussen de 700 en 900 medewerkers worden gedwongen
ontslagen. Volgens vakbonden
komt de klap hard aan en wordt
het personeel geen rust gegund.
Door de vorige reorganistie uit
2011, waarbij 1 miljard euro
moest worden bezuinigd, verdwenen al 12.000 arbeidsplaatsen. De ‘verkwanseling’ van de
krijgsmacht gaat in hoog tempo,
constateerde de Vakbond voor
Burger en Militair Defensiepersoneel (VBM).
Minister Jeanine HennisPlasschaert van Defensie noem-

de de nieuwe ingrepen ‘buitengewoon pijnlijk’. Drie kazernes,
in Assen, Rotterdam en op
Texel, en het Air Operations
Control Station in Nieuw Millingen gaan dicht. Het nog in aanbouw zijnde logistiek ondersteuningsschip Karel Doorman
wordt verkocht. Ook verdwijnen
er banen omdat het 45e pantserinfanteriebataljon in Ermelo
wordt stilgezet en de 32e marinierscompagnie op Aruba wordt
opgeheven. Verder moet de
luchtmacht 7 F-16’s inleveren.
Dat verouderde gevechtsvlieg-

tuig wordt vanaf 2019 vervangen door de F-35 Lightning II, ofwel JSF. Het kabinet van VVD
en PvdA heeft die knoop na een
jarenlange politieke discussie
doorgehakt. De keuze voor de
JSF ligt gevoelig bij de achterban
van de sociaaldemocraten. Hennis verwacht dat een ruime
meerderheid in de Tweede Kamer achter haar keuze zal staan.
Het kost ruim vier miljard euro om de 37 toestellen van de JSF
aan te schaffen. De Nederlandse
luchtvaartindustrie is er blij
mee. Het bedrijfsleven verwacht

Van onze redactie
Den Haag - De Raad van State is
kritisch over de plannen van het
kabinet voor volgend jaar om de
overheidsfinanciën op orde te
brengen. De onafhankelijk advi-

dat de JSF duizenden banen en
voor miljarden euro’s aan productieopdrachten
oplevert.
Nederland doet al sinds 2002
mee aan de ontwikkeling van de
JSF. De gemeente en omwonenden van vliegbasis Volkel reageerden met een dubbel gevoel
op de komst van de JSF. Burgemeester Henk Hellegers van
Uden (waartoe Volkel hoort) is
blij vanwege de werkgelegenheid, maar een punt van zorg

blijft volgens hem de onduidelijkheid over het geluid van de
nieuwe straaljager. De keuze
voor de JSF past bij de toekomstvisie voor de krijgsmacht die de
minister dinsdag ook presenteerde. Daaruit blijkt dat het ambitieniveau van de krijgsmacht
omlaag gaat. Het militaire apparaat kan straks naast kleine missies en taken nog één grotere
operatie op zee, op land en in de
lucht uitvoeren.

‘JSF niet kopen
levert niets op’

Nullijn
van tafel
Van onze redactie
Den Haag - Ambtenaren en
werknemers in het onderwijs
kunnen volgend jaar toch een
salarisverhoging
verwachten.
Minister Lodewijk Asscher van
Sociale Zaken maakte gisteren
bekend dat de nullijn voor 2014
van tafel gaat. Op de valreep
heeft hij geld gevonden voor
loonsverhoging voor deze groep,
die er al sinds 2010 niets heeft
bij gekregen.
Het was het belangrijkste
nieuws van Prinsjesdag. Dat het
kabinet volgend jaar zes miljard
extra gaat bezuinigen en hoe dat
zal gebeuren, was al bekend.
Ook dat het kabinet 37 JSF-toestellen wil aanschaffen, lekte enkele uren voor het voorlezen van
de troonrede uit.
Het kabinet had nog meer
goed nieuws. De koopkracht
pakt in 2014 beter uit dan het
Centraal Planbureau in de gisteren officieel gepubliceerde prognoses heeft geraamd. Gemiddeld levert een huishouden
niet 0,5, maar slechts 0,25 procent in. Voor een aantal groepen
zit er zelfs een plusje in. De gunstiger koopkrachtcijfers zijn een
gevolg van een pensioenakkoord
voor het overheidspersoneel, dat

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie.

Willem-Alexander en Máxima verlaten de ridderzaal.
maandag werd gesloten. Ambtenaren en leraren gaan daardoor
minder pensioenpremie betalen. De schaduwkant is dat ze
jaarlijks minder pensioen opbouwen. Ondanks de positieve
ontwikkelingen is de toon van de
miljoenennota niet bepaald zonnig. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën waarschuwt dat Nederland jarenlang
op te grote voet heeft geleefd en
dat bij het orde op zaken stellen
‘geen pijnloze oplossingen’ mogelijk zijn.
De overheid moet fors bezuinigen en de economie dient ingrijpend hervormd te worden.
Werkgelegenheid, ondernemerschap en onderwijs worden
daarbij zoveel mogelijk ontzien.
Ook heeft het kabinet gestreefd
naar een eerlijke verdeling van

de pijn. Zo krijgen minima er
volgend jaar eenmalig honderd
euro bij. Het kabinet probeert
ook via fiscale maatregelen geld
in de economie te pompen. Het
doen van schenkingen wordt
voordeliger, mits het bedrag aan
een woning wordt besteed. Ook
het opnemen van gouden handdrukken uit stamrecht-bv’s
wordt fiscaal aangemoedigd.
Verder is er een akkoord met
pensioenfondsen en verzekeraars dat zij zullen investeren in
onder meer woningen en infrastructuur.
Koning Willem-Alexander zei
in zijn troonrede dat er voorzichtige signalen zijn van economisch herstel. Wel zal de klassieke verzorgingsstaat moeten
plaatsmaken voor een ‘participatiemaatschappij’.

Van onze redactie
Den Haag - Het zou het kabinet
en voor de Nederlanders geen
euro schelen als het kabinet de
JSF niet zou kopen. PvdA-leider
Diederik Samsom zei dat gisteravond in een debat met de fractievoorzitters van de zes grootste
partijen bij de NOS.
Samsom antwoordde op
PVV-leider Geert Wilders die
het kabinet verwijt de ouderen
in de kou te laten staan, maar
wel op 37 JSF-toestellen te kopen
voor in totaal 4,5 miljard euro.
VVD-fractievoorzitter Halbe
Zijlstra zei dat de luchtmacht de
F-16 nou eenmaal moet vervangen, net zoals mensen thuis na
zoveel jaar een nieuwe auto
kopen. ,,Laten we er geen enorme rel van maken. Het bedrag is
geloof ik gelijk aan drie weken
zorg en er wordt een beeld geschetst of we de ouderen uitkleden voor een straaljager, maar
dat is niet wat we aan het doen
zijn.” In het debat werden vooral
bekende standpunten herhaald.
CDA-leider Sybrand Buma pleitte ervoor de overheid te verkleinen en de belastingen niet te
verhogen. Dat laatste wil Wilders ook, al wreef hij Buma in

Raad van State kritisch
seur van de regering betwijfelt of
de maatregelen ‘tijdig en voldoende zullen zijn’ gezien de

omvang van de problemen en de
urgentie van de situatie. Dat stelde de Raad van State in een

gisteren gepubliceerd advies
over de miljoenennota 2014. De
oplopende kosten in de zorg en

dat die in het vorige kabinet nog
had ingestemd met een btw-verhoging. Wilders wil, zoals bekend, dat Nederland uit de Europese Unie stapt, geen ontwikkelingsgeld meer geeft en geen
leningen meer geeft aan landen
als Griekenland en Cyprus. Zijlstra benadrukte dat het kabinet
Nederland vergaand hervormt
en dat we met z’n allen ‘even
door de crisis heen’ moeten.
Nog langer op de pof leven kan
niet, zei hij, verwijzend naar het
begrotingstekort van twintig
miljard euro. ,,Het probleem is
alleen dat het kabinet zoveel hervormt dat de mensen er onzeker
van worden.” Pechtold bestreed
dat: de belangrijkste hervormingen zijn volgens hem juist uitgesteld.

Diederik Samsom
de sociale zekerheid ‘dreigen ten
opzichte van de economische
groei en andere dringende overheidsuitgaven disproportioneel
te worden’ en belemmeren de
aanpak van andere problemen.
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Nederland

‘Begin van
herstel van
economie’
Van onze redactie

Den Haag - De regeringsfracties VVD en PvdA zien het
begin van herstel van de Nederlandse economie. Dat
bleek gisteren tijdens een tv-debat van de fractieleiders
van de zes grootste partijen bij de NOS.
VVD-fractievoorzitter Halbe
Zijlstra wees op het aantrekken
van de woningmarkt en de export. Hij sprak van lichtpuntjes.
,,Het kabinetsbeleid werkt.” Ook
PvdA-leider Diederik Samsom
meent dat het eind van de crisis
langzaam in zicht komt.
De oppositiefracties hoonden
het voorzichtige optimisme van
Zijlstra en Samsom weg. Volgens PVV-leider Geert Wilders
komen zij ‘van een andere planeet’. Het kabinet bezuinigt volgens hem de economie kapot.
Ook Emile Roemer van de SP
vindt dat.
Volgens Alexander Pechtold
(D66) en Sybrand Buma (CDA)
belemmeren de lastenverzwaringen van het kabinet het economisch herstel. Pechtold gelooft bovendien niet dat er echt

extra geld voor onderwijs op tafel komt. Samsom en Zijlstra
zeiden ‘altijd open te staan voor
alternatieven van de oppositie’.
Van PVV en SP heeft het kabinet op dit punt weinig te verwachten, maakten Wilders en
SP-leider Emile Roemer nog
eens duidelijk. Beiden willen
snel verkiezingen. CDA en D66
willen dat niet.
Samsom meent dat er nog zaken gedaan kunnen worden met
de oppositie. Dat is nodig omdat
het kabinet in de Senaat geen
meerderheid heeft. Zijlstra wees
op de verantwoordelijkheid van
de oppositiepartijen voor het
landsbelang. ,,Als er door politiek gekrakeel geen oplossingen
komen, kan ik dat niet aan mijn
zoontje of buurvrouw uitleggen.”

Nog nooit reed er op Prinsjesdag een koning in de Gouden Koets.

Rijtoer zonder problemen
Van onze redactie
Den Haag - De twee rijtoeren
van en naar de Ridderzaal zijn
vrijwel vlekkeloos verlopen, tot
tevredenheid van de politie. ,,De
sfeer was goed en feestelijk”, liet
die gisteren na afloop weten. En
ook twee protesterende, halfnaakte vrouwen konden die
stemming niet drukken.
Rond 13.00 uur vertrok de
stoet in de richting van het
Binnenhof, om een klein uur later weer terug te keren bij het
vertrekpunt. Langs de route
stonden beduidend meer toeschouwers dan gebruikelijk. Getooid met oranje hoedjes en gehuld in dito kledij probeerden zij
een glimp op te vangen van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.
Verder was de koninklijke familie alleen nog vertegenwoordigd door prinses Laurentien en
prins Constantijn. Prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter
van Vollenhoven blijven voor-

taan thuis op Prinsjesdag. Anderzijds was er ook een aantal
primeurs tijdens deze rijtoer.
Nog nooit reed er op Prinsjesdag
een koning in de Gouden Koets.
De voorgangers van WillemAlexander gingen altijd te paard
naar de plechtigheid, of in de
Glazen Koets. Bovendien had de
koning geen militair uniform
aan, maar een jacquet.
Verder verscheen er nog niet
eerder een koning in de Ridderzaal om de troonrede voor te lezen en werd die ook nog niet
eerder door een koning op de
derde dinsdag van september
uitgesproken. Een traditie die de
koning juist in stand hield is het
openen met een persoonlijke
noot. Hij bedankte het parlement, de bevolking en zijn moeder en zei dat zijn inhuldiging
op 30 april een hartverwarmende start vormde voor zijn koningschap. Prinses Beatrix
kreeg van haar zoon lof voor de
manier waarop zij 33 jaar lang

zich inzette als staatshoofd.
Smetje op het blazoen van de rijtoer was een protest van twee
vrouwen die halfnaakt hun mening kenbaar maakten onder het
motto: ‘Kabinet kleedt ons uit’.
De politie, die ‘altijd een verrassend element’ ziet langskomen
op Prinsjesdag, greep direct in.
Het duo protesteerde voor Femen, een feministische protestgroep. De dames werden naar
eigen zeggen ‘opgepakt wegens
het klimmen over een hek tijdens een evenement’ en zijn
daarna naar huis gestuurd.
De politie had speciaal aandacht voor ‘solistische dreigers’,
mensen die met een eenmansactie de rijtoer mogelijk zouden
willen verstoren. Verscheidene
bezoekers zijn om die reden
aangesproken door zowel opvallende als onopvallende politiemensen.
Achteraf noemde de politie de
rijtoer een hoogtepunt dat ‘prima is verlopen’.

Koning blijkt

Rutte overtuigd dat hij snelle spreker
tot meerderheden komt
Van onze redactie
Den Haag - Premier Mark Rutte
is ervan ‘overtuigd’ dat hij in het
najaar meerderheden in de
Tweede Kamer zal vinden voor
de plannen van het kabinet. Dat
zei hij gisteren in het programma van Pauw en Witteman.
Eerder op de dag presenteerde
het kabinet zijn begroting voor
volgend jaar. De coalitie van
VVD en PvdA heeft de oppositie
nodig om de maatregelen door
de Eerste Kamer te loodsen.
Daar heeft het geen meerderheid. Rutte denkt dat de komende tien, twintig jaar veel vaker
een kabinet zal zijn dat in de
Eerste Kamer geen meerderheid
zal hebben.
Rutte wees erop dat het kabinet eerder met D66, Christen en
SGP het woonakkoord sloot. ,,Ik
ben ervan overtuigd dat het de
Van onze redactie
Den Haag - Wie opzettelijk verkeerde informatie opgeeft aan
de fiscus om zo een hogere voorlopige teruggaaf te krijgen, kan
in de toekomst een boete krijgen. Staatssecretaris Frans Wee-

komende jaren ook zo zal gaan.”
Hij denkt ook met het CDA
tot ‘gemeenschappelijke opvattingen’ te kunnen komen. De
christendemocraten hebben in
de Eerste Kamer voldoende zetels om de coalitie daar aan een
meerderheid te helpen. Het kabinet spreekt met deze partij
over de aanpassing van het pensioenstelsel, zei hij. Dat die partij duidelijk naar voren brengt
wat ze wil en in de media het
hard speelt, is volgens Rutte
onderdeel van het normale politieke handwerk. In een NOS-debat met de fractieleiders van de
zes grootste partijen eerder op
de avond hengelden PvdA-leider
Diederik Samsom en VVD-fractieleider Halbe Zijlstra ook naar
de steun van de oppositie. Ze
zeiden ‘altijd open te staan voor
alternatieven van de oppositie’.p

Van onze redactie
Den Haag - Koning WillemAlexander krijgt een voldoende
voor zijn eerste voordracht van
de troonrede. ,,Het was een goede presentatie”, oordeelde taalprofessor Jaap de Jong van de
Universiteit Leiden gisteren.
,,Aangenaam om naar te luisteren.” De nieuwe koning bleek
een snellere lezer dan zijn moeder koningin Beatrix. ,,Die las
vorig jaar 1.555 woorden in achttien minuten. Willem-Alexander
deed zeventien minuten en vijf
seconden over 2.227 woorden”,
constateerde De Jong. ,,Een andere dynamiek, met meer woorden in kortere tijd.”
De koning zou volgens De
Jong wel meer naar zijn publiek
mogen kijken en minder vaak
naar zijn papier. ,,Maar ik heb
liever dat hij minder fouten
maakt door naar zijn tekst te kijken dan wanneer hij zich vaak

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima.
vergist door de zaal in te kijken.
Het is ook belangrijk om al die
miljoenen correct te hebben.”
De prof noteerde 4 à 5 versprekingen, maar die verstoorden de
voordracht niet. De Jong vond
dat koning Willem-Alexander
van premier Mark Rutte bijzonder veel ruimte had gekregen
om een ‘persoonlijke noot te
treffen’.
Die ruimte werd gebruikt om
dank te zeggen voor het medele-

Boete voor ‘renteloze lening’
kers (Financiën) stelt dat voor in
het Belastingplan. Het gaat niet
om mensen die zich vergissen
bij bepaalde inkomsten of af-

trekposten, maar wel om iemand
die
hypotheekrente
claimt, maar helemaal geen eigen woning heeft.

Mensen doen dat soms om zo in
feite een ‘renteloze lening’ aan
te gaan bij de fiscus, stelt Weekers.

ven na het overlijden van prins
Friso, bij de ‘hartverwarmende
start’ die de koning kon maken
en om koningin Beatrix lof toe te
zwaaien. ,,Ook wij Nederlanders
kregen lof, voor de saamhorigheid ten tijde van de inhuldiging.
Dat zorgde voor een positieve
opmaat van de troonrede”, stelde De Jong. De volgende alinea
met schets van de crisis was ‘ritmisch mooi’.
Dat pakt hij dus aan met boetes.
Hij wordt ook strenger bij het
verlenen van toeslagen. Wie bij
de fiscus niet bekend is, of als er
onduidelijkheid is over iemands
woon- of verblijfplaats, krijgt
geen toeslag overgemaakt.

22

Antilliaans Dagblad Woensdag 18 september 2013

Service/RTV
TELEVISIE *
410

BVN

06.00 NOS Sportjournaal
06.10 VRT Journaal
06.50 De Wereld Draait Door
07.30 NOS Journaal
07.50 Weerbericht Azië
en Oceanië
08.00 NOS Prinsjesdag debat
09.00 Soundtrack
09.25 Nieuwsuur
10.15 Weerbericht Amerika
en Cariben
10.20 Pauw & Witteman
11.10 Terzake
11.50 Iedereen beroemd
12.00 VRT Journaal
12.30 Café Corsari
13.20 De Dokters
13.50 Keuringsdienst van Waarde
14.15 Tijd voor MAX
15.00 NOS Journaal
15.10 Sesamstraat
15.35 Het Klokhuis
15.50 NOS Jeugdjournaal
15.55 De wereld rond met Kaatje
16.05 Lekker Windje
16.20 Blokken
16.45 Thuis
17.10 Dagelijkse kust
17.25 EenVandaag
17.55 NOS Sportjournaal
18.00 VRT Journaal
18.45 De Wereld Draait Door
19.30 NOS Journaal
19.55 Weerbericht Europa/Afrika
20.00 Spoorloos extra
20.40 Andere Tijden
21.10 Nieuwsuur
22.00 Weerbericht Amerika
en Cariben
22.10 Pauw & Witteman
23.00 Terzake
23.35 Iedereen beroemd
00.00 VRT Journaal
00.30 Café Corsari
01.20 De Dokters
01.50 Keuringsdienst van Waarde
02.15 Tijd voor MAX
03.00 NOS Journaal
03.10 Sesamstraat
03.35 Het Klokhuis
03.50 NOS Jeugdjournaal
03.55 De wereld rond met Kaatje
04.05 Lekker Windje
04.20 Blokken
04.45 Thuis
05.10 Dagelijkse kust
05.25 EenVandaag
05.55 NOS Sportjournaal
710

NEDERLAND 1

00.10 MAX Geheugentrainer
00.30 NOS Journaal
(gevolgd door herh.)
01.10 Vandaag de Dag
01.30 NOS Journaal
01.40 Vandaag de Dag
02.00 NOS Journaal
02.10 Vandaag de Dag
02.30 NOS Journaal
02.40 Vandaag de Dag
03.00 NOS Journaal
03.15 Nederland in Beweging!
03.30 NOS Journaal
03.40 MAX Geheugentrainer
04.00 NOS Journaal
04.30 Lingo
05.00 NOS Journaal
05.44 NOS Tekst tv
06.00 NOS Journaal
06.15 Studio MAX Live
07.00 NOS Journaal
07.15 Studio MAX Live
07.40 NOS Journaal
(gevolgd door herh.)
10.00 Pauw & Witteman

11.00 KRO Kindertijd
11.01 Buitenspelen
11.07 Hier ben ik - Aron
11.11 Charlie & Lola
11.23 Jazmin schminkt
haar moeder
11.25 Sesamstraat
11.55 Politieke Partijen
12.00 NOS Journaal
12.15 EenVandaag
12.45 NOS Sportjournaal
13.00 Lingo
13.30 Kinderen Geen Bezwaar
14.00 NOS Journaal
14.30 DNA Onbekend
15.20 KRO Detectives.
Waking the Dead
17.05 Pauw & Witteman
18.00 NOS Journaal
18.20 Pauw & Witteman
19.10 EenVandaag
19.50 NOS Journaal
20.27 NOS Tekst tv
23.55 Nederland in Beweging!
711

NEDERLAND 2

00.00 NOS Tekst tv
00.30 Geloven op 2
01.00 NOS Journaal
met gebarentolk
01.15 NOS Journaal
01.30 NOS Journaal
met gebarentolk
01.35 NOS Journaal
02.00 NOS Journaal
met gebarentolk
02.15 NOS Journaal
02.30 NOS Journaal
02.35 NOS Journaal
02.45 NOS Jeugdjournaal
met gebarentolk
03.00 NOS Journaal
met gebarentolk
03.15 Altijd Wat
04.05 Kassa
04.50 Levy
05.20 De Wereld Draait Door
06.00 Opsporing Verzocht
06.30 Man bijt Hond
06.55 Politieke Partijen
07.00 NOS Journaal
07.10 NOS Sportjournaal
07.20 Blauw Bloed
08.00 Kruispunt
08.30 De Slag om Nederland
09.00 De Allerslechtste Chauffeur
Van Nederland
10.00 NOS Journaal
10.10 Niks te gek!
10.30 Durf te denken
11.00 NOS Journaal
11.05 Geloven op 2
11.35 Tijd voor MAX
12.25 Toen was geluk
heel gewoon
12.55 Man bijt Hond
13.20 10XBeter (Buiten leven)
13.55 Rail away
14.25 De Vijfde Dag
15.15 Debat op 2
16.00 Nieuwsuur
17.00 Holland Doc: Bahar
18.05 Opium
18.45 De Nachtzoen
18.55 Nieuwsuur
20.50 NOS Tekst tv
712

NEDERLAND 3

00.00 Vroeger & Zo
00.15 Rekenen met Moffel
en Piertje
00.29 Zappelin
00.30 Kabouter Plop
00.35 Pororo
00.40 Castle farm

RADIO
00.50 Sesamstraat
01.15 Sarah en Eend
01.20 Joe & Jack
01.30 KRO Kindertijd
01.31 Buitenspelen
01.37 Hier ben ik - Aron
01.41 Charlie & Lola
01.53 Jazmin schminkt
haar moeder
01.55 Shaun het schaap
02.00 Maya de Bij
02.10 Babar en de belevenissen
van Badou
02.25 Raad eens hoeveel
ik van je hou
02.35 Pingu
02.45 NOS Jeugdjournaal
02.50 Olivia
03.00 Koekeloere
03.15 Huisje boompje beestje
03.30 Het Zandkasteel
03.35 Piet Piraat
Wonderwaterwereld
03.45 Nijntje en haar vriendjes
03.50 Mullewapp
03.55 Teletubbies
04.20 Sarah en Eend
04.25 Draakje
04.30 Casper & Lisa
04.40 Mickey Mouse clubhuis
05.05 Dierendokter Tom
05.15 Bruine beer in
het blauwe huis
05.40 Hoelahoep
05.55 Igam Ogam
06.05 Pippi animatie
06.30 Shaun het schaap
06.35 De fairytaler
07.00 Mike de ridder
07.15 Koek & Ei
07.25 Buurman en Buurman
07.40 Mega Mindy
08.34 Zapp
08.35 Mijn vader is de beste!
09.30 De mooiste sprookjes
10.25 Gek op jou!
10.40 Caps Club
11.05 AVRO Junior songfestival
12.05 VRijland
12.23 Het Klokhuis
12.45 NOS Jeugdjournaal
12.55 SpangaS
13.29 Nederland 3
13.30 De Wereld Draait Door
14.15 NOS UEFA Champions
League voorbeschouwing
Barcelona - Ajax
14.40 NOS UEFA Champions
League 1ste helft
Barcelona - Ajax
15.38 NOS UEFA Champions
League wedstrijdanalyse
Barcelona - Ajax
15.45 NOS UEFA Champions
League 2de helft
Barcelona - Ajax
16.40 NOS UEFA Champions
League nabeschouwing
Barcelona - Ajax
17.00 NOS UEFA Champions
League Highlights
17.35 NOS op 3
17.55 De Wereld Draait Door
18.40 NOS op 3
18.55 De Wereld Draait Door
19.45 NOS op 3
19.55 NOS Tekst tv
22.59 Zapp
23.00 Aardrijkskunde voor
de Tweede Fase
23.30 Bio-bits

* Wijzigingen onder voorbehoud

HOYER 2

06.00
06.30
07.00
08.00
12.00
13.00
17.00
18.00

105.1 FM

Muziek
Nieuws Wereldomroep
Nieuwsradio ‘Ochtend’
Muziek
NieuwsRadio ‘Middag’
Muziek
NieuwsRadio ‘Avond’
Muziek

Korte nieuwsberichten
09.00 / 10.00 / 11.00 / 14.00 /
15.00 / 16.00 / 19.00 / 20.00
DOLFIJN FM

97.3 FM
TDS 98

06.00 The Wake-up Club
met Jochem Smid
09.00 Dwars door de Morgen
met Vesta Kauffman
12.00 De Lunchbox
met Egon Sybrandy
14.00 Schakel in!
met Maarten Schakel
18.00 Dolfijn FM Classics
met Jochem Gerrits
19.00 Heineken Beats
met DJ Paco

21.00 Back2back Relaxx

20.00 Papiamentstalige
uitzendingen

Iedere werkdag heeft Dolfijn van 6
uur tot 18 uur nieuwsbulletins op
de hele uren en om 06.30, 07.30,
08.30, 12.30 en 17.30.

* In deze programma’s wordt
een bijdrage geleverd door
Radio Nederland Wereldomroep

LASER 101

PARADISE FM

101.1 FM

05.30 Ochtendprogramma
Radio Nederland
Wereldomroep
06.30 Breakfastclub in
Papiaments, Engels en
Nederlands
08.00 Programma’s in
Papiaments, Engels en
Nederlands
RADIO KÒRSOU

93.9 FM
TDS 93

05.45 Nieuws, weer,
ochtendbladen*
06.30 Ontbijtshow (06.30, 06.50,
07.00 en 07.15 uur nieuws,
ochtendbladen)*
08.00 Papiamentstalige
uitzendingen
19.00 FM Actueel met nieuws,
krantenoverzicht, muziek*

103.1 FM
TDS 103

06.00 Goedemorgen Curacao
(Eelze en Frans)
09.00 Het Foute Uur
(Non-stop Goud en Fout)
10.00 Koffie Verkeerd
(Mark van Dale)
12.00 LunchCafe (Arie Pieter)
14.00 Marc in de Middag
(Marc de Roo)
17.00 Vandaag en Morgen
(Folkert Tempelman)
19.00 Jazz&Wine
21.00 Greatest Hits
23.00 Met het oog op morgen
00.00 Greatest Hits
Nieuws:
24/7 het ANP nieuws op het hele
uur. Op werkdagen ieder half uur
lokaal nieuws.

belangrijke telefoonnummers
ALARM
Politie
Brandweer
Ambulance
Sehos
Kustwacht
SOS-lijn
Aqualectra
Aids-lijn
Kindertelefoon

BEREIKBARE
VERPLEEGKUNDIGE
tel: 5687525, page: 550-0941

P.O. Box: 4886.
Tel. 8682344, Fax 8681000,
E-mail thuiszorg@witgelekruis.com.
Voor alle aanvragen van zorg:
Zorgcentrale: tel: 8888889,
fax: 8691966
Na kantooruren en in het
weekend: tel: 5103661
Voor alle aanvragen t.a.v. ouderen kindzorg: Consultatiebureau
Brievengat, Hoek Vondelstr./ Nilda
Pintostr, tel: 7373584 / fax:
7371316

STICHTING WIT GELE KRUIS
Thuiszorg/gezinszorg “Prinses
Margriet”, Sta. Maria 17,

KRAAMCENTRUM
RIO CANARIO
Schottegatweg Nrd. 43/

tel: 911
tel: 911
tel: 912
tel: 910
tel: 913
tel: 127
tel: 135
tel: 128
tel: 918

P.O 3619 tel: 8691838,
8692510
Kuido prenatal, tel: 8692846
Sentro Infese, tel: 8691838
Ofisina di Konsulta,
tel: 8697103
FUNDASHON LECHI DI MAMA
tel: 7672289, 737814,
7375023, 7377389
DIERGENEESKUNDE
Parera
tel: 4627027
APOTHEKEN
Punda
Sta. Rosa
Otrobanda
Nos Deseo

tel: 7365650
tel: 8883538

Advertentie

BUREAU OMBUDSMAN
tel: 4610303
fax: 4619483
Straatadres: Concordiastraat 22
E-mail:
Info@ombudsman-curacao.an
HOTLINE MENSENHANDEL
Curaçao
tel: 6750200
Bonaire
tel: 7174811
Bovenwindse Eilanden
(St. Maarten)
tel: (599) 5862680

Advertentie

www.voedselbank-curacao.org

Iedereen kan helpen.
Jij ook!
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‘Mogelijk rebellen
achter sarin-aanval’
Van onze redactie

Moskou - Rusland en Frankrijk verschillen van mening over wie achter de sarin-aanval
in de Syrische hoofdstad Damascus zit, na de publicatie maandag van het rapport van
VN-inspecteurs. Dat berichtte de BBC.
Volgens de Franse minister
Laurent Fabius (Buitenlandse
Zaken) is er na het rapport geen
twijfel meer mogelijk dat het Syrische regime achter de aanval
van 21 augustus zit, gezien ‘de
hoeveelheid gas die is gebruikt
en de technieken die zijn toegepast’.
Rusland heeft juist ‘sterke
aanwijzingen’ dat de rebellen
verantwoordelijk zijn voor de
aanval met chemische wapens,
maar moet dat nog nader worden onderzocht. Dat zei de Russische minister Sergej Lavrov
(Buitenlandse Zaken) gisteren

in Moskou na een gesprek met
Fabius. Volgens Lavrov zijn nog
veel vragen onbeantwoord. Zo is
nog ook niet bekend of de wapens in een fabriek zijn geproduceerd of bij iemand thuis.
China heeft laten weten het
rapport zorgvuldig te zullen bestuderen.
VN-inspecteurs
onderzochten bloed, haar, urine
en raketonderdelen van de
plaats des onheils. Volgens Ban
Ki-moon is de aanval een oorlogsmisdaad.
Zaterdag werden Rusland en
de VS het eens over een plan van
aanpak om Syrië van chemische

wapens te ontdoen. Het land
moet binnen een week aangeven
over welke chemische wapens
het beschikt en waar die liggen.
Alle chemische wapens van het
land moeten buiten Syrië vernietigd worden voor halverwege
2014.
Frankrijk probeert Rusland
ervan te overtuigen dat er via een
VN-resolutie sancties moeten
volgen voor het Syrische regime
als dat zich niet aan de eisen
houdt. Rusland wil de Syrische
leider Bashar al-Assad eerst de
kans geven om zijn chemische
wapens op te geven.

Rusland wil de Syrische leider Bashar al-Assad eerst de kans geven
om zijn chemische wapens op te geven.

Vluchtelingen bestormen Spaanse enclave

Geestelijk leider Mohammed Badi van de Moslim broederschap.

Vermogen van leiders
Broederschap bevroren
Van onze redactie
Istanbul/Caïro - Een rechtbank
in de Egyptische hoofdstad Caïro heeft op verzoek van het
Openbaar Ministerie het vermogen van veertien islamisten bevroren. Vrijwel allen behoren tot
de Moslim Broederschap, onder
wie geestelijk leider Mohammed
Badie en zijn twee plaatsvervangers. Alle drie zitten in de gevangenis.
Ook vooraanstaande leden als
Mohammed al-Beltagi en Saad
al-Katatni kunnen niet meer bij
hun vermogen. Een ander die
door de rechterlijke uitspraak is
getroffen, is de vroegere presidentskandidaat Hasim Abu Ismail. Hij was kandidaat voor een
salafistische beweging en behoort niet tot de Moslimbroeder-

schap. Nadat Mohamed Mursi
die uit de broederschap was
voortgekomen, begin juli door
het leger was afgezet, zijn talrijke aanhangers van de broederschap opgepakt. Bij betogingen
tegen de afzetting kwamen veel
aanhangers van Mursi om het
leven en raakten velen gewond.
Veiligheidsfunctionarissen
zeiden gisteren dat nog eens
drie leiders van de broederschap
zijn aangehouden. Een van hen
is Gehad al-Haddad.
Hij is woordvoerder van de organisatie en secretaris van de
plaatsvervangend leider van de
broederschap, Khairat al-Shater.
Gehad is de zoon van Essam alHaddad, die adviseur voor het
buitenlands beleid van Mursi
was.

Van onze redactie
Melilla - Naar schatting 650 migranten hebben gisteren en
masse afrasteringen rond de
Spaanse enclaves in Marokko
bestormd en deels verwoest. Ze
overrompelden de Spaanse
grenswachters die honderden illegalen tegen wil en dank doorlieten, meldden Spaanse media.
De eerste ‘aanval’ op de omheiningen was in Melilla, de
Noord-Afrikaanse enclave die
ongeveer 175 kilometer ten zuiden van de Spaanse kust bij Almeria ligt. Daar slaagden naar
schatting 200 van de 300 bestormers de enclave binnen te dringen. Volgens de politie waren ze
zeer gewelddadig en raakten er
zes agenten gewond. De migranten vernielden een stuk afscheiding van zes meter hoog
Later herhaalden zich dergelijke taferelen in de enclave Ceu-

ta, ongeveer dertig kilometer ten
zuiden van Gibraltar. De grensbewaking leek de 350 bestormers de baas te blijven mede
dankzij ingrijpen van Marokkaanse collega’s, maar toch
slaagden circa negentig mensen
erin Ceuta zwemmend te bereiken aan het Tarajalstrand naast
de grensovergang.
Melilla was gisteren precies
516 jaar Spaans. Ceuta werd in
1415 Portugees en is daarmee
een van de eerste Europese overzeese gebiedsdelen in Afrika.
Het ging in 1668 over in Spaanse handen. De hekken die Ceuta
moeten beschermen tegen illegale immigranten hebben de enclave de bijnaam Fort Europa bezorgd.
De stukjes Europees grondgebied aan de Afrikaanse kust, samen slechts net iets meer dan
dertig vierkante kilometer, heb-

ben een grote aantrekkingskracht op Afrikanen die een beter leven willen zoeken in Europa. Vorig jaar slaagden bijna
3.000 mensen erin de enclaves
binnen te dringen.
Het gaat vaak om Afrikanen
zonder identiteitsbewijzen uit
landen beneden de Sahara. De
autoriteiten in de enclaves proberen te achterhalen waar de illegale immigrant vandaan komt
en wat voor afspraken met het
land van herkomst over het
terugsturen zijn gemaakt. Veel
illegalen worden na te zijn opgepakt naar het Spaanse vasteland
overgebracht.
De crisis en de enorme werkloosheid in Spanje heeft toestroom niet verminderd, de
enorme hekken wel. Tal van migranten verblijven in Marokko
in kampen en zoeken een manier om naar Europa te gaan.

Van onze redactie
Manilla/londen - Militairen
hebben in de stad Zamboanga
in het zuiden van de Filipijnen
116 burgers bevrijd uit handen
van moslimrebellen. Dat heeft
het leger laten weten, meldde de
BBC gisteren. Het leger zou 70
procent van het gebied dat de rebellen van het Moro Nationaal
Bevrijdingsfront (MNLF) hadden ingenomen, hebben heroverd. De rebellen strijden voor
onafhankelijkheid van het islamitische zuiden van de Filipijnen. Zij namen op 9 september
delen van Zamboanga op het eiland Mindanao in. Bij hevige gevechten tussen de opstandelingen en militairen kwamen tientallen mensen om. Een leider
van het MNLF meldde gisteren
ook een succes: het front zou het

Militairen
bevrijden
Filipijnse
burgers

mitische minderheid in de Filipijnen, een overwegend roomskatholieke land. Een paar bewegingen proberen al tientallen jaren om het zuiden met geweld
onafhankelijk te maken. De opstand kostte aan naar schatting
200.000 mensen het leven. In
1996 sloten de Filipijnen een
eerste akkoord met de separatisten van het MNLF. Dat akkoord sneuvelde echter toen
MNLF-leider Nur Misuari verkiezingen voor het gouverneurschap van een autonome regio
verloor in 2001. Het Moro Islamitisch
Bevrijdingsfront
(MILF), een afsplitsing van Misuari’s MNLF, onderhandelt momenteel met de regering over
een vredesakkoord. Het MNLF
zou dat met de aanvallen willen
saboteren.

hoofd van de politie in Zamboanga in een hinderlaag hebben
gelokt en gevangen hebben genomen. Het succes was echter
van korte duur, want enkel uren
later werd hij bevrijd. Op hetzelfde moment gaven ruim 20 rebellen zich over. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken,
Manuel Roxas, had de politiechef de rebellen daartoe overgehaald. De Moro’s zijn een isla-
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Van onze redactie
Athene - De Griekse economie
zal in de komende zes jaar volledig herstellen tot het niveau van
voor de crisis. Dat zei premier
Antonis Samaras gisteren. Samaras erkende dat Griekenland
nog niet uit de moeilijkheden is,
maar hij zei ook dat het einde
van de recessie in zicht is.

‘Volledig herstel Griekse economie’
Samaras hoopt dit jaar af te
kunnen sluiten met een primair
begrotingsoverschot. Dat betekent dat de inkomsten van de
overheid groter zullen zijn dan
de uitgaven, als de rente op de
staatsschuld niet wordt meege-

rekend. Staatssecretaris van Financiën Christos Staikouras zei
afgelopen zondag al dat de cijfers over de eerste acht maanden
van dit jaar duiden op een primair overschot voor heel 2013.
Griekenland heeft volgens Sa-

maras, met hulp van Europa, de
grootste schuldverlaging en de
meest omvangrijke herstructurering van schulden ooit gerealiseerd.
,,We zitten nu, na vier jaar, op
driekwart van omvangrijke her-

vormingen van ongeveer vijftien
procent van ons bruto binnenlands product. Een jaar geleden
hadden velen het over een
Grexit, een vertrek van Griekenland uit de euro. Nu gaat het
overal over een Grecovery. Dat
geeft aan dat iedereen rekent op
een herstel, mogelijk vanaf volgend jaar.”

Verkoold lijk
gevonden in
boerderij
Van onze redactie

Wenen - De Oostenrijkse politie heeft gisteravond laat
een verkoold lichaam gevonden in de boerderij waar een
55-jarige man zich had verschanst die drie agenten en
een ambulancechauffeur heeft doodgeschoten.
De politie vermoedt dat het om
het lijk van de schutter gaat, aldus een woordvoerder.
Het lichaam is onherkenbaar
verminkt en de politie laat het
DNA van het lijk analyseren om
vast te stellen of het daadwerkelijk om de gezochte man gaat.
Dit onderzoek kan meerdere dagen in beslag nemen, zei de
woordvoerder.
Het drama was in de nacht
van maandag op gisteren begonnen toen twee politieagenten de
man wilden aanhouden in een
bos bij het dorp Annaberg in de
deelstaat Neder-Oostenrijk. De
55-jarige zou zich al jaren schuldig maken aan stroperij.

Toen ze hem wilden controleren, sloeg de man op de vlucht
en schoot op de agenten. Een
van hen raakte ernstig gewond
en stierf 2 uur later in het ziekenhuis. Toen ambulancebroeders de gewonde agent wilden
verzorgen, schoot de man op
hen en doodde de chauffeur van
de wagen. De vermeende stroper vluchtte te voet en stuitte enkele kilometers verder weer op
een politiewagen. Hij schoot een
van de agenten dood en dwong
de ander hem naar zijn boerderij
in het district Melk te vervoeren.
Agenten vonden in de politiewagen het lijk van hun gegijzelde
collega.

Te vaak bevatten de zogenoemde designerdrugs of legal highs
gevaarlijke bestanddelen die dodelijk kunnen zijn.

Strijd tegen designerdrugs
Van onze redactie
Brussel - De Europese Commissie wil haar strijd tegen zogenoemde designerdrugs of legal
highs opvoeren. Het gaat om
chemische roesmiddelen die
steeds iets van samenstelling
kunnen veranderen en als alternatief gelden voor illegale drugs
als cocaïne en ecstasy. Gevaarlijke bestanddelen worden in de
toekomst sneller verboden voor
consumenten. ,,Te vaak zijn legale highs dodelijke highs”, stelde Europees commissaris Vivia-

ne Reding (Justitie) gisteren
toen zij haar plannen bekendmaakte. Zij streeft naar een verbod binnen tien maanden.
Bij bijzonder bedreigende
substanties wil de EU een onmiddellijk verbod van een jaar
kunnen afkondigen. Volgens de
huidige regels duurt het zo’n
twee jaar voordat een schadelijk
middel uit de markt kan worden
genomen. Van de 15- tot 24-jarigen in de unie zegt vijf procent
een dergelijk middel al eens genomen te hebben.

Verkrachtingen vormen een groot probleem in India, dit leidt tot nationale protesten tegen het voortwoekerende geweld tegen vrouwen.

Tieners opgepakt voor verkrachting
Van onze redactie
New Delhi - In India zijn vijf tieners opgepakt voor het verkrachten van een meisje van rond de
elf jaar oud.
Volgens de politie namen de
jongens haar mee naar een verlaten woning en verkrachtten
haar daar, berichtte de BBC. Het
incident vond zondag plaats in
de noordoostelijke deelstaat Assam.
De daders en het slachtoffer

wonen bij elkaar in de buurt. De
jongens zouden tussen de twaalf
en zestien jaar oud zijn. De jongens zouden het buurmeisje
mee hebben genomen naar het
verlaten huis toen ze samen aan
het spelen waren en gaven haar
drugs.
Haar ouders vonden haar de
dag na het incident in de woning.
In New Delhi werden vrijdag
vier mannen ter dood veroor-

deeld voor een dodelijke en geruchtmakende groepsverkrachting eind vorig jaar. De verkrachting van studente in een bus
leidde tot nationale protesten tegen het voortwoekerende geweld tegen vrouwen.
Verkrachtingen vormen een
groot probleem in India. Het
busincident had strengere wetgeving tot gevolg die vrouwen
beter moet beschermen tegen
seksueel geweld.

Toename Amerikaanse adoptiekinderen
Van onze redactie
Washington - Het aantal Amerikaanse kinderen dat door buitenlandse ouders wordt geadopteerd, neemt de laatste tien jaar
gestaag toe. Het gaat vrijwel uitsluitend om kinderen van AfroAmerikaanse komaf, meldde
CNN gisteren. Een flink aantal
van hen komt in Nederland terecht.
De Amerikaanse nieuwszender meldt in een lang artikel op
zijn site dat Nederland een van
de landen is waar veel Amerikaanse kinderen naartoe gaan.
,,De meeste Amerikaanse fami-

lies willen een blank kind adopteren”, zegt Steven Kirsh, een
adoptie-advocaat. ,,Nederlandse
echtparen willen simpelweg een
kind adopteren.” In de VS mogen moeders die hun kind afstaan, zelf de adoptieouders kiezen. Na Canada is vooral Nederland bij hen in trek. Ze willen
dat hun kind in een totaal andere leefsituatie terechtkomt en
niet wordt gediscrimineerd vanwege hun donkere huidskleur.
Ook prijzen de betrokken moeders de open houding van de
Nederlandse ouders, die vaak
contact houden met de biologi-

sche moeder. Tussen 2004 en
2010 zijn er 250 Amerikaanse
kinderen geadopteerd door
Nederlandse gezinnen, aldus
CNN. Op de site staat een foto
van zeventig Nederlandse families met hun Amerikaanse
kind(eren) tijdens een picknick
in Amsterdam.
Bij internationale adopties
gaat het veelal om kinderen met
stoornissen. Bij Amerikaanse
kinderen is dat vaak niet het geval.
Ook zijn de VS een van de
weinige landen die homokoppels toestaan te adopteren.
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Van onze redactie
Londen - De hoogste rechter in
Bangladesh heeft Abdul Kader
Mullah (65), een van de meest
gevreesde leiders van de radicale
moslimpartij Jamaat-e-Islami,
ter dood veroordeeld. Dat heeft
de BBC gisteren gemeld.
De rechtbank oordeelde hem
schuldig aan misdaden tegen de
menselijkheid tijdens de onaf-

Doodstraf voor radicale moslim
hankelijkheidsoorlog in 1971.
Bangladesh scheidde zich toen
af van Pakistan. Mullah werd
schuldig bevonden aan moord,
verkrachting en marteling.
Mullah, die alle beschuldigingen tegenspreekt, werd in februari veroordeeld tot levenslang.

Zijn straf werd verzwaard door
het hooggerechtshof toen hij in
hoger beroep ging tegen zijn
veroordeling.
Volgens de regering heeft de
strijd aan meer dan 3 miljoen
mensen het leven gekost, maar
sommige onderzoekers schatten

dat er veel minder mensen omkwamen: 300.000 tot 500.000.
Mullah was in februari veroordeeld door een rechtbank die
in 2010 speciaal was opgezet
door de huidige regering om
mensen te berechten die ervan
worden verdacht te hebben

samengewerkt met Pakistaanse
troepen die Oost-Pakistan (het
huidige Bangladesh) ervan probeerden te weerhouden onafhankelijk te worden.
Meer dan 100 mensen zijn
omgekomen bij protesten van
voor- en tegenstanders van de
speciale rechtbank sinds januari, toen de rechtbank zijn eerste
uitspraak deed.

Crisis niet
voor rijken
Amerika
Van onze redactie

New York - Crisis of geen crisis, de 400 rijkste
Amerikanen hebben hun vermogen in de afgelopen tien
jaar meer dan verdubbeld. Dat meldde zakenblad
Forbes, dat jaarlijks een ranglijst samenstelt van de allerrijksten in de Verenigde Staten.
Het cruiseship Costa Concordia kapseisde in januari 2012 voor de kust van Toscane.
De top tien van de ranglijst
was het afgelopen decennium
een stoelendans met steeds dezelfde deelnemers.
Bill Gates, de oprichter van
Microsoft, was onafgebroken de
meest vermogende Amerikaan.
Dit jaar is hij met een geschat
vermogen van 72 miljard dollar
ook weer de rijkste man op
aarde.
Het gemiddelde vermogen
van de miljardairs op de lijst bedraagt 5 miljard dollar. Onder de
400 rijksten zijn 48 vrouwen.
De gemiddelde leeftijd is 66
jaar.
David Rockefeller is met 98
jaar de oudste op de ranglijst. De
jongste is Dustin Moskovic, de
Van onze redactie
Washington - Hoe is het mogelijk dat een veteraan met psychische problemen die zich talrijke
keren heeft misdragen toch toegang heeft tot een marinebasis?
Dat vragen de Amerikanen zich
af een dag nadat Aaron Alexis
twaalf mensen had doodgeschoten in ‘Gebouw 197’ op de basis
Washington Navy Yard.
De 34-jarige schutter, wiens
motief onbekend is, kwam zelf
om het leven door politiekogels.
Een dag na het drama schetsten
Amerikaanse media een ontluisterend beeld van een man
vol tegenstellingen.
Zo was Alexis een boeddhist
die in zijn woonplaats Fort
Worth ging mediteren met Thaise immigranten. Maar sommige
bekenden beschreven hem ook
als ‘zeer agressief’.
In 2011 had Alexis eervol ontslag gekregen als reservist bij de
marine. Dit ondanks een reeks

29-jarige mede-oprichter van
Facebook.
Van de totale rijkdom van de
400 rijkste Amerikanen is het
overgrote deel (bijna 70 procent)
op eigen kracht bijeen geharkt.
De rest borduurt voort op het
fortuin dat door vorige generaties is vergaard.
De Amerikaan die zijn vermogen het afgelopen jaar het
sterkst zag groeien, is Warren
Buffett, oprichter van de beleggingsmaatschappij
Berkshire
Hathaway. De man die ook wel
‘het orakel van Omaha’ wordt
genoemd, kreeg er 12,5 miljard
dollar bij.
Hij is volgens Forbes 58,5 miljard dollar waard.

Overeind trekken Costa Concordia geslaagd
Van onze redactie
Rome/Isola del Giglio - De Italiaanse autoriteiten zijn opgelucht
en blij dat de eerste fase van de
berging van het gekapseisde
cruiseschip Costa Concordia geslaagd is. ,,Wij zijn voldaan dat
de uitdagingen waar wij voor
stonden, precies en volgens de
richtlijnen zijn aangegaan”, zei
Franco Gabrielli van de burgerbescherming volgens het Italiaanse persbureau ANSA.
Het schip stond na een operatie die negentien uur heeft geduurd weer overeind. Het is de
bedoeling dat het 300 meter lan-

ge vaartuig dat begin vorig jaar
bij het Toscaanse eiland Isola del
Giglio op een rots liep, wordt
weggesleept en daarna gesloopt.
Franco Porcellacchia, projectleider voor de berging van eigenaar Costa Crociere, zei dat het
moeilijk is te voorspellen wanneer het aan één kant zwaarbeschadigde schip kan worden
weggesleept, maar hij denkt dat
dat in het voorjaar of de zomer
van volgend jaar mogelijk is.
,,Het schip was sterk genoeg om
overeind gezet te worden, het is
ook sterk genoeg om het weg te
slepen”, zei ingenieur Nick Sloa-

Zorgen over veiligheid na schietpartij
misdragingen die varieerden
van het niet opvolgen van een
bevel tot dronkenschap.

Een jaar eerder was hij opgepakt nadat hij een kogel door het
plafond van zijn benedenburen

Aaron Alexis schoot maandag twaalf mensen dood in ‘Gebouw 197’
op de basis Washington Navy Yard.

had geschoten. Al in 2004 werd
Alexis in Seattle gearresteerd
toen hij de banden van een geparkeerde auto had lek geschoten nadat hij was ‘bespot’.
Alexis’ vader vertelde dat zijn
zoon moeite had zijn woede-uitbarstingen te bedwingen. Na de
aanslagen van 11 september
2001 zou hij hebben meegeholpen aan de hulpverlening. Volgens zijn vader leed zijn zoon
sindsdien aan een posttraumatische stressstoornis.
Alexis had hulp gezocht voor
psychische problemen bij het
Amerikaanse ministerie voor
Veteranenzaken. Sinds augustus was hij onder meer behandeld voor slaapstoornissen
en het horen van stemmen.
Ondanks zijn voorgeschiedenis kon hij als medewerker van
een IT-bedrijf toegang krijgen

ne, die de operatie heeft geleid,.
Gabrielli prees de bewoners
van het eiland, ,,met wie wij lijden en angst hebben gedeeld.
Zij zijn nooit vijandig geweest,
maar hebben altijd vol liefde gesteund” dat het schip overeind
werd gezet, zei hij. Volgens Gabrielli kunnen de Italianen trots
zijn op de manier waarop de
operatie is uitgevoerd. Door het
ongeluk op 13 januari 2012 kwamen dertig opvarenden om.
Twee personen worden nog vermist. De reddingsdiensten beginnen over enkele dagen met
het zoeken naar die vermisten.
tot militaire complexen. De afgelopen maanden werkte Alexis
zonder problemen op nog zes
andere militaire locaties.
Sinds vorige week werkte hij
op de Navy Yard, waar het maandag misging. Volgens ooggetuigen schoot hij onder meer vanaf
een balkon op mensen die beneden aan het werk waren.
,,Hij kwam onze kant op en
begon te schieten. Hij zei niets.
Hij hief zijn wapen en schoot”,
vertelde een medewerker.
Zijn wapen, dat hij vorige
week zou hebben gekocht, kon
de schutter waarschijnlijk eenvoudig meesmokkelen. Werknemers worden niet gefouilleerd
en er zijn geen metaaldetectors.
Het tonen van een pasje is genoeg om binnen te komen.
Gisteren werd bekendgemaakt dat er een onderzoek
komt naar de veiligheid op alle
locaties van de marine en het
korps mariniers.
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‘Kromo’
richt zich op
EK Berlijn
Van onze redactie

Eindhoven - De Europese titelstrijd in Berlijn volgend
jaar wordt komend seizoen het belangrijkste doel van
Ranomi Kromowidjojo. De tweevoudig olympisch kampioene en wereldkampioene op de 50 vrij zei dit gisteren
in Eindhoven.
Ze wil daarvoor zo snel mogelijk weer in vorm komen. ,,Ik
ben op vakantie geweest, dus er
zit nog wel wat vet aan. Ik moet
daarom zo snel mogelijk fit worden. Ik wil graag de beste zijn en
blijven.”
Na een aantal drukke maanden met de wereldkampioenschappen in Barcelona en de
wereldbekerwedstrijden in Eindhoven deed Kromowidjojo vier
weken niets. Ze heeft de training sinds 9 september weer
hervat. Dit jaar komt ze nog in
actie in de wereldbekerwedstrijden in het 25-meterbad in Dubai

en Singapore. In haar ‘eigen’
Pieter van den Hoogenband
zwemstadion scherpte ze in augustus op de kortebaan het mondiale record op de 50 meter vrij
aan.
Kromowidjojo keek vooruit
op het nieuwe seizoen aan de zijde van de Australiër James Magnussen. De wereldkampioen op
de 100 vrij is in Nederland om
met Kromowidjojo een fotoshoot te doen voor hun sponsor
Arena.
De twee hebben beiden als
wens om een wereldrecord op
de 100 meter vrij te zwemmen.

De tweevoudig olympisch kampioene en wereldkampioene Ranomi
Kromowidjojo wil voor het EK volgend jaar zo snel mogelijk weer fit
worden.

Ondanks dat de 21-jarige Nimir Abdelaziz (links) is uitgegroeid tot vaste waarde van het Nederlandse
volleybalteam, wil hij zich verder blijven ontwikkelen.

Abdelaziz kijkt uit naar eerste EK
Van onze redactie
Rotterdam - Ondanks zijn jonge
leeftijd is Nimir Abdelaziz uitgegroeid tot vaste waarde van het
Nederlandse volleybalteam.
De pas 21-jarige spelverdeler
raakt steeds meer gewend aan
zijn status, maar besefte aan de
vooravond van zijn eerste EK
nog wel dat hij nog maar aan het
begin van zijn loopbaan staat.
,,Veel dingen zijn nog nieuw.
Het is allemaal veel sneller gegaan dan verwacht. Het is af en
toe wel een beetje vreemd. Ik zit
nu al drie zomers bij Oranje,
maar het blijft toch allemaal speciaal en heel mooi. Ik kijk echt
uit naar mijn eerste EK.”
De roots van Abdelaziz liggen
in Tsjaad, waar zijn vader vandaan komt. Hij voelt zichzelf
echter volledig Nederlands. Hij
kwam als jonge jongen in het
Gelderse Haaften min of meer
bij toeval in het volleybal terecht.
,,Toen ik een jaar of zes was,
werd ik een keer gevraagd om
mee te doen. Ik heb gevoetbald,

Gebroken onderbeen voor Dekker
Van onze redactie
Rijswijk - Thomas Dekker heeft
zijn onderbeen gebroken. De
Nederlandse wielrenner van
Garmin heeft dit gisteren via
Twitter laten weten. De breuk zit
net onder de knieschijf en werd
na een MRI-scan geconstateerd.
Dekker liep zijn blessure al op
in de proloog van de Tour van
Alberta. ,,Dat is nu precies twee
weken geleden maar pijn bleef
maar aanhouden”, aldus Dekker
op de website van zijn management. Ondanks de pijn bleef

Dekker doorgaan en reed de
Tour of Alberta gewoon uit. ,,In
Colorado, de wedstrijd voor Canada was het goede gevoel eindelijk weer terug. Daarom bleef
ik maar zo lang mogelijk proberen.”
Na Alberta stond hij aan de
start van de GP Québec maar
daar werd Dekker na 30 kilometer aangereden en viel op zijn
andere knie. Doorrijden was
niet meer mogelijk en ook starten in de GP Montréal bleek onmogelijk.

,,Het ging gewoon echt niet
meer. Ik ben naar huis gevlogen
om me daar verder te laten
onderzoeken. Daar kwam deze
breuk aan het licht. Die zit net
onder mijn rechterknie. Ik moet
zes weken rust houden dus dat
betekent automatisch het einde
van dit seizoen. Ik ben vanzelfsprekend ontzettend teleurgesteld.”
Dekker mist hierdoor ook de
ploegentijdrit bij de WK. ,,Ik
moet me gaan richten op 2014’’,
aldus Dekker.

getennist en vond basketbal
leuk. Maar uiteindelijk is het volleybal geworden. Dat heeft goed
uitgepakt.”
Vooral dit jaar beleefde de lange atletische Abdelaziz met het
team een drukke zomer. De
ploeg deed met succes mee aan
de World League. ,,Vooraf hadden voor een tweede plek in de
poule getekend”, kijkt Abdelaziz
op het prestigieuze toernooi
terug.
,,Maar nu we er zo dichtbij
waren was het wel balen dat we
de finaleronde net misten.”
Hij brak in juli tijdens een
korte onderbreking tijdens een
potje beachvolleybal zijn pink.
Tot zijn opluchting was hij op
tijd hersteld voor het EK. ,,De
kriebels beginnen wel een beetje
te komen. We hebben een goede
voorbereiding gehad met drie
zeges op Frankrijk. Dat heeft
veel vertrouwen gegeven. De
kwartfinale is het doel. Ik denk
dat dit wel haalbaar is. Zeker
door alle wedstrijden zijn we de-

ze zomer als team gegroeid.”
Zelf wil hij zich nog verder
ontwikkelen. Hij verruilt Italië
daarom voor Turkije. Met zijn
ploeg Cuneo was hij afgelopen
seizoen finalist in de Champions League.
,,Dat was geweldig om mee te
maken. Ik heb in de finale niet
gespeeld, maar wel in de poule.
Het voelde daarom toch wel dat
ik een aandeel had in de tweede
plek. Het was geweldig in Italië
te spelen. Maar ik wil toch
meer.” Bij het Turkse Ziraat
Bancasi komt hij in een team
met Robert Horstink. ,,Dat is
een leuke bijkomstigheid. Het
niveau in Turkije wordt ook
steeds beter.” Abdelaziz hoopt
met Oranje ooit op de Spelen uit
te komen. Hij is echter nog niet
echt met Rio 2016 bezig. ,,Het
is het hoogst haalbare en ik zou
het geweldig vinden. Maar ik
doe het liever stap voor stap. Andere toernooien zijn ook belangrijk. De focus is nu eerst volledig
op het EK.”

Sprintster Naimova
levenslang geschorst
Van onze redactie
Sofia - De Bulgaarse atletiekfederatie heeft sprintster
Tezdzhan Naimova levenslang geschorst vanwege doping. In maart won ze bij de
EK indoor goud op de 60 meter. Bij een controle bij dit
toernooi werd ze echter betrapt op het gebruik van ver-

boden middelen. Ze moet
haar gouden medaille inleveren. In 2008 werd ze al voor
twee jaar geschorst, nadat ze
bij een controle buiten competitie had geprobeerd urinestalen te verwisselen. De
sprintster kan nog bij het
hoogste sporttribunaal CAS
in beroep tegen haar straf.
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HawkEye-systeem
blijft in beeld
Van onze redactie

Zeist - Met de introductie van het HawkEye-systeem, eind deze maand in stadion
Galgenwaard in Utrecht, gaat de KNVB ook verder met de ontwikkeling van de zogenoemde videoscheidsrechter. ,,Voor de lange termijn geloven we sterk in de mogelijkheden hiervan”, liet de voetbalbond gisteren weten.
De ‘opnamebus’ die voor de
doellijntechnologie vanaf 28
september bij de eerstvolgende
tien thuiswedstrijden van FC Utrecht bij de Galgenwaard komt
te staan, zal ook bij de uitwedstrijden van FC Utrecht worden
ingezet om het experiment met
de videoscheidsrechter nader te
onderzoeken. Een daadwerkelijke toepassing van het systeem,
dat ondermeer in het hockey,
rugby en cricket wordt gebruikt,
is formeel nog (lang) niet mogelijk.
,,Enerzijds moet de technolo-

gie verder worden ontwikkeld,
anderzijds is de goedkeuring
van de wereldvoetbalbond FIFA
essentieel”, gaf de KNVB aan.
Volgens de voetbalbond functioneert het systeem op basis van
waarnemingen uit de verschillende invalshoeken van de aanwezige camera’s, van de interpretatie van deze beelden en van
de beslissingen, genomen door
de scheidsrechter en/of zijn assistenten.
Het HawkEye-systeem en het
experiment met de videoscheidsrechter behoren tot het ac-

tieplan Arbitrage 2.0, dat de
KNVB eerder deze zomer in
gang zette.
Ook het gebruik van de vijfde
en zesde official op de achterlijn
behoort tot dit proefproject van
2 jaar.
Deze extra assistenten zijn bij
de wedstrijd om de Johan Cruijff
Schaal eind juli tussen Ajax en
AZ voor het eerst in de nationale
competitie ingezet. Tijdens de
halve finales en finale van de
KNVB-beker alsmede de playoffs zullen de extra officials in
2014 opnieuw actief zijn.

Bayern München eenvoudig langs Moskou
Van onze redactie
München - Titelverdediger Bayern München is het nieuwe seizoen in de Champions League
gisteravond goed begonnen. In
de eigen Allianz Arena won de
ploeg van Arjen Robben met 3-0
eenvoudig van CSKA Moskou.
Een vrije trap van David Alaba
en een kopgoal van Mario
Mandzukic, op aangeven van
Robben, zorgden voor de 2-0ruststand. Robben tekende na
rust voor het laatste doelpunt
In de eerste helft had ‘der Rekordmeister’ weinig te duchten
van de kampioen van Rusland.
Het duurde nog geen vijf minuten voor de thuisclub op voorsprong kwam. Alaba mocht een
vrije trap nemen op zo’n 25 meter van het doel van Igor Akinfejev.
Hij pegelde de bal over de
muur en langs Akinfejev, waar-

bij de doelman niet bepaald vrijuit ging. Mario Mandzukic
kreeg daarna kansen op de 2-0,
maar verzuimde de marge te
verdubbelen.
Toch kwam de Kroatische
spits nog voor rust op het scoreformulier toen hij in de 41e minuut de 2-0 binnenkopte, uit
een slim genomen vrije trap van
Robben.
CSKA, met de oud-eredivisiespelers Ahmed Musa, Keisuke
Honda (beiden ex-VVV) en Pontus Wernbloom (ex-AZ) in de
basis, stelde daar weinig tegenover. Een schotje van Musa daargelaten kwam de ploeg niet in
het spel voor. in de tweede helft
probeerden de Russen nog wel
terug te komen, maar grote kansen leverde dat niet op voor het
doel van keeper Manuel Neuer.
Aan de andere kant besliste leverde Alaba in de 67e minuut

een geniaal lobje af bij Robben.
De Oranjeklant aarzelde niet en
schoot onberispelijk de eindstand lang Akinfejev tegen de
touwen.
De thuisploeg kwam daarna
niet meer in de problemen en
speelde de wedstrijd rustig uit.
Smaakmaker Robben werd in de
slotfase gewisseld voor Xherdan
Shaqiri.
Bayern neemt dankzij de
winst ook meteen de leiding in
groep D. De koppositie moet de
ploeg uit Beieren wel delen met
Manchester City, dat eveneens
met 3-0 won, in Tsjechië bij Viktoria Pilsen.
Het andere duel in groep D
tussen Viktoria Pilsen en Manchester City eindigde in 3-0 voor
de Engelsen. Anderlecht heeft
gisteren het eerste duel in groep
C van de Champions League
met 2-0 verloren van Benfica.
Advertentie

Verdediger Gerard Piqué van FC Barcelona liet weten dat zijn ploeg
nog niet in de ultieme vorm verkeert waar het ooit bekend om
stond.

Barça moet stijl aan
kunnen passen
Van onze redactie
Barcelona - Verdediger Gerard
Piqué van FC Barcelona heeft op
de vooravond van de Champions
Leaugewedstrijd tegen Ajax laten doorschemeren dat zijn
ploeg nog niet in de ultieme
vorm verkeert waar het ooit bekend om stond. ,,We speelden
altijd op dezelfde manier met
korte combinaties, onze nieuwe
coach Gerardo ‘Tata’ Martinez
wil dat we ook in een andere stijl
kunnen voetballen”, aldus de
Spaanse international.
,,We zoeken nu de balans tussen het spel zoals we dat altijd
spelen, met geduld en precisie,
en een manier waarbij we directer op ons doel afgaan”, gaf Piqué te kennen. ,,Daar hebben we
wat tijd voor nodig.”

Barcelona, vermaard om het
sublieme positiespel, oogt de
laatste tijd wat kwetsbaarder dan
anders. Afgelopen weekend wist
de ploeg in de Primera Divsion
maar ternauwernood te winnen
van Sevilla (3-2) door een doelpunt in de extra tijd.
Volgens coach Martinez is er
ook in verdedigend opzicht nog
wel wat werk te verzetten. ,,Bij
dode spelmomenten hebben we
problemen met de keuze voor
zonedekking, of man-op-man
verdedigen”, legde de Argentijn
een van de zwaktes van zijn
ploeg bloot. ,,Maar dat komt
vooral door het gebrek aan fysieke kracht. Daar moeten we mee
leren om te gaan en ons technisch verbeteren in het verdedigen.”

Bedenktijd voor Platini
Van onze redactie
Lyon - Uefa-voorzitter Michel
Platini heeft gisteren gezegd dat
hij nog niet weet of hij zich kandidaat stelt om de eerste man
van ‘s werelds voetbalorganisatie
Fifa te worden. ,,Ik heb nog zeker enige maanden bedenktijd
nodig”, aldus de voormalig

Frans international. Een besluit
neemt hij daarom waarschijnlijk
medio 2014. ,,Ik doe dat pas na
de wereldtitelstrijd in Brazilië’’,
aldus Platini. ,,De Uefa gaat me
zeer aan het hart en ik kan me
maar heel moeilijk voorstellen
dat ik er vertrek. Aan de andere
kant wil ik ook niets uitsluiten.’’
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