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‘At home in Curaçao’
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De Cura-
çaose overheid heeft
gisteren het program-
ma ‘At home in Cura-
çao: convenient wor-
king and living’ gelan-
ceerd. Dat gebeurde
tijdens een webinar
met meer dan 800
deelnemers van over
de hele wereld.

Het idee is de rode loper
uit te leggen voor toeristen
die het wel zien zitten om
een half jaartje op Curaçao
te wonen, terwijl zij hun
diensten verlenen aan be-
drijven en klanten in het
buitenland. Dat zijn bij-
voorbeeld de ‘digital no-
mads’ en ‘remote wor-
kers’. Maar behalve om ie-
mand die op afstand
werkt, kan het ook gaan
om iemand die het koude
weer in zijn eigen land wil
ontvluchten en komt over-
winteren op het eiland, de
zogenaamde ‘hibernators’
of ‘snow birds’. 

In een persconferentie
gistermiddag hebben mi-
nister Steven Martina
(MAN) van Economische
Ontwikkeling (MEO) en
Justitieminister Quincy
Girigorie (PAR) benadrukt
dat het programma kan-
sen biedt voor economi-
sche ontwikkeling in een
moeilijke periode ten ge-
volge van de coronapande-

mie. De Toelatingsorgani-
satie van het ministerie
van Justitie speelt een 
belangrijke rol bij een soe-
pele, digitale toelatings-
procedure voor deze groep
die naar verwachting een
substantieel bedrag aan

deviezen binnen zal bren-
gen. Het initiatief is het 
resultaat van een samen-
werking tussen de minis-
teries van MEO, Justitie en
Sociale Ontwikkeling, Ar-
beid en Welzijn (SOAW)
en toeristenbureau CTB.

Volgens minister Martina
wordt gemikt op ongeveer
625 geïnteresseerden.
,,Die dragen samen voor
125 miljoen gulden per
jaar bij aan onze econo-
mie.” 

Een aanzienlijk bedrag

van 200.000 gulden per
persoon, geeft de MEO-
minister toe, maar te ver-
klaren door het aandeel
van degenen die langere
tijd komen en in luxe ac-
commodaties verblijven.
Samen met CTB zal Cura-

çao worden gepromoot als
de ideale plek in de tropen
om te wonen en te wer-
ken. Het eiland heeft alles
in huis om dat mogelijk 
te maken, verzekert Marti-
na. Hij noemt de goede in-
frastructuur van het inter-
net, de aanwezigheid van
een geavanceerd datacen-
ter en het betrouwbare
bancaire en juridische sys-
teem. Maar ook de vrien-
delijke, veilige en strategi-
sche plek buiten het 
orkaangebied. ,,En dan na-
tuurlijk het tropische kli-
maat.”  

Kern van het program-
ma is een snelle, digitale
procedure op maat via de
website www.athomein-
curacao.com. Het aan-
vraagformulier gaat sa-
men met een aantal docu-
menten, zoals kopie van
een paspoort, een gezond-
heidsverklaring en een
ziektekostenverzekering.
Ook is een bewijs nodig
waaruit blijkt dat iemand
financieel op eigen benen
kan staan, zoals een con-
tract van een werkgever.
Wie op afstand werkt op
basis van dit programma
kan maximaal zes maan-
den op Curaçao blijven,
met de mogelijkheid van
een verlenging met nog
eens zes maanden, maar
heeft geen werkvergun-
ning nodig. Het streven 
is dat de hele aanvraag-
procedure in ongeveer
twee weken wordt afge-
handeld.

Ministers: Kansen voor markt digital nomads

Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - Luchtvaart-
maatschappij KLM, die
dacht in de periode vanaf
april 2014 124.429,70 dol-
lar te veel aan landings- 
en parkeergelden aan 
Curaçao Airport Partners
(CAP) te hebben betaald
en dit bedrag van de Cura-
çaose luchthavenbeheer-
der terugvorderde, heeft
bij het gerecht bakzeil ge-
haald. 

Volgens de ministeriële
regeling landings- en par-
keergelden 2019 is het ac-
tuele tarief voor landings-
geld 7,33 dollar per ton

startgewicht per landing
en het parkeergeld 0,61
dollar per ton startgewicht
per dag. Er was een ver-
schil van inzicht ontstaan
tussen KLM, die sinds jaar
en dag van en naar Hato
vliegt, en CAP over de be-
rekening van de landings-
en parkeergelden. Overleg
tussen de partijen heeft
niet tot overeenstemming
geleid, hetgeen de partijen
naar het gerecht heeft ge-
bracht. KLM voert aan dat
CAP het startgewicht van

de KLM-toestellen die op
de route naar Curaçao
worden gebruikt, ten on-
rechte niet conform de ge-
luidscertificaten en/of de
Aircraft Flight Manual
(AFM) heeft gecorrigeerd,
waardoor KLM in de 
periode vanaf april 2014
124.429,70 dollar te veel
aan landings- en parkeer-
gelden aan CAP zou heb-
ben betaald. KLM vorder-
de dit bedrag terug en 
vorderde dat CAP het
startgewicht genoteerd op

de geluidscertificaten of
de AFM dient te gebrui-
ken als basis voor de bere-
keningen van de verschul-
digde landings- en par-
keergelden. 

Maar, zo voert CAP aan,
het daadwerkelijke startge-
wicht wordt niet op de ge-
luidscertificaten of de
AFM gevonden, maar in
het Certificate of Airwort-
hiness (CoA), dan wel het
Type Certificate Date
Sheet (TCDS). En daar
staat een ander, hoger

startgewicht op. Dat is dan
meteen de kern van de
zaak, zo beoordeelt het ge-
recht: of CAP zich bij de
berekening van de door
KLM verschuldigde lan-
dings- en parkeergelden in
redelijkheid mag baseren
op het maximale startge-
wicht dat een vliegtuig
heeft, zoals dat blijkt uit
het COA of de TCDS. Bij
beide documenten gaat
het om het oorspronkelij-
ke maximale startgewicht
van het betreffende toe-

stel, zoals dat gold op het
moment dat het vliegtuig
was afgebouwd. Het ge-
boortegewicht zogezegd.
Dat geboortegewicht is 
bij de vliegtuigen waar-
mee KLM op Hato vliegt
hoger dan het daadwerke-
lijke gewicht. Dit heeft on-
der andere te maken met
veranderingen in het inte-
rieur en besparing van
brandstof ter bevordering
van de veiligheid en ter be-
perking van geluidshin-
der. 

Berekening CAP in 
lijn met landsbesluit

KLM vangt bot bij CAP

Girigori beschildert Passaatsteeg 

Kunstenares Jean Girigori heeft de opdracht gekregen om de Passaatsteeg in Punda dusdanig om te toveren dat de
bezoeker een ware culturele ‘experience’ krijgt. De CIBC First Caribbean Bank heeft hier de financiële steun voor
gegeven. Girigori zorgt voor muurschilderingen op de oude historische gebouwen en er is ook een klein hofje aan
verbonden. De bank wil hiermee niet alleen deze unieke en kleurrijke kunstenares eer bewijzen, maar de toeristen
een leuke attractie bezorgen. FOTO CIBC
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Tussen de voorzitter en een
medebestuurslid enerzijds en de
penningmeester anderzijds zijn
geschillen van inzicht ontstaan,
zo valt te lezen in het recente
vonnis, in het bijzonder over de
vraag aan welk bedrijf de bewa-
king van het woonpark moet
worden opgedragen.

In de ‘woordenstrijd die hier-
op is gevolgd’, hebben partijen
elkaar als bestuurder geschorst:
op 5 januari schorste de pen-
ningmeester de voorzitter en het
medebestuurslid en de volgende
dag schorsten de voorzitter en
het medebestuurslid de pen-
ningmeester.

De voorzitter, de penning-
meester en het medebestuurslid
vormen samen het VvE-bestuur.
Tot voor kort was er ook een se-
cretaris, maar die had zich terug-
getrokken. Het liep dus allesbe-
halve soepel binnen de vereni-
ging van eigenaren van een van
de meest vooraanstaande en
luxe wijken van Curaçao.

De kortgedingrechter komt in
verband met de schorsingen
over en weer binnen het bestuur
van de VvE tot de conclusie dat
‘alleen het schorsingsbesluit dat
is genomen bij meerderheid van
stemmen effect sorteert’.

Beide partijen hadden een

kort geding aangespannen. De
vorderingen houden in dat de
wederpartij de hem door de ei-
sende partij opgelegde schor-
sing eerbiedigt en zich onthoudt
van het uitvoeren van bestuur-
staken en het verrichten van
handelingen namens de VvE,
totdat de leden zich op een alge-
mene ledenvergadering (ALV)
hebben uitgesproken over de
schorsing en over het al dan niet
aanblijven van het desbetreffen-
de bestuurslid. 

De voorzitter en het medebe-
stuurslid verlangen verder afgif-
te door de penningmeester van
de administratie en de bankco-

des; de penningmeester wil toe-
gang tot het secretariaat en het
ledenbestand. Alle drie zijn het
er samen wel over eens dat tus-
sen hen ‘een onhoudbare en on-

werkbare situatie’ is ontstaan.

‘Schorsing kan geen 
eenmansactie zijn’
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VvE Coral
Estate lam
door ruzie
Verschil van mening over welk 
bedrijf bewaking moet doen 
Van een onzer verslaggever
Willemstad - Binnen het - onbezoldigde - bestuur van de
Vereniging van Eigenaren (VvE) van Coral Estate is ruzie
ontstaan, waarna betrokkenen elkaar als bestuurder heb-
ben geschorst. Partijen in het bestuur van Coral Estate hebben elkaar als bestuurder geschorst.

 

10 februari 
18.30-20.00 uur

Advertentie

CRA: Code geel nodig
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Curaçao Res-
taurant Association (CRA) sluit
zich aan bij de oproep van hospi-
talityvereniging Chata aan Ne-
derland om Curaçao per 1 maart
weer code geel te geven. Hier-
mee moet het toerisme weer op
gang komen en de economie
van Curaçao een boost krijgen.
Hoewel restaurants sinds de ver-
lichting van de maatregelen op
11 januari van dit jaar hun busi-
ness weer zien aantrekken, mist
nog steeds een groot deel van de
restaurants de toerist. Deze bij-
drage is essentieel voor restau-
rants, aldus CRA.

Chata wil dat Curaçao per 1
maart weer code geel krijgt om
de Nederlandse toerist weer
naar het eiland te krijgen. ,,Mo-
menteel is onder andere door
het niet krijgen van een reisver-
zekering, maar ook door de gec-
reëerde ‘vakantieschaamte’ het
toerisme vanuit Nederland nog
steeds zeer gering. Nederland
zal Curaçao moeten aanmerken
als geel, gezien zij de reisadvie-
zen afgeven”, aldus CRA, die
vervolgt: ,,Restaurants op Cura-
çao hebben, net als vele andere
bedrijven, een moeilijke tijd ach-
ter de rug. Gedurende de nor-

maalgesproken hoogseizoen-
maanden december en januari
was er drooglegging en een vroe-
ge avondklok. Daardoor hebben
veel zaken een heel moeilijke
start van het jaar gehad. Met de
huidige maatregelen gaat het al
beter, maar toerisme zorgt voor
een substantieel deel van de om-
zet. De hoogte daarvan verschilt
nogal per restaurant, maar ieder
restaurant haalt een gedeelte van
de omzet uit de gast van het bui-
tenland. Er zijn een aantal res-
taurants in de problemen geko-
men omdat zij voor een groot
deel op toeristen draaien; faillis-
sement lijkt onafwendbaar bij
het wegblijven van meer toeris-
me.”

De CRA is het dan ook eens
met Chata dat er alles aan ge-
daan moet worden om de status
van code geel terug te krijgen.
,,Met de huidige Covid-19-cijfers
op Curaçao moet dat ook moge-
lijk zijn. Restaurants hebben
protocollen waarmee versprei-
ding zoveel mogelijk wordt te-
gengegaan, daarnaast blijven
verplichte PCR-tests ervoor zor-
gen dat er geen nieuwe besmet-
tingen vanuit het buitenland ko-
men”, aldus de restaurantver-
eniging tot slot.
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,,Het loopt de spuigaten uit”,
zegt minister Zita Jesus-Leito
(PAR) van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning (VVRP)
desgevraagd. Zij noemt als voor-
beeld borden bij de rotonde Ha-
riri, voorheen Palu Blanku, die
wegwaaiden. ,,Dat kan natuur-
lijk niet.” 

Medewerkers van Ruimtelijke

Ordening en Planning (ROP)
hebben maandag op verschillen-
de plekken, waaronder de roton-
de Hariri en bij Saliña, ingegre-
pen. Met stickers laat de dienst
weten dat de betreffende recla-
meborden binnen twee weken
verwijderd moeten worden. Vol-
gens ochtendkrant Èxtra kon
ROP niet overal waar nodig in-

grijpen, omdat de stickers op
waren. 

Minister Jesus-Leito bena-
drukt dat voor alle partijen de-
zelfde regels gelden, dus ook
voor haar eigen partij PAR. Poli-
tieke partijen en hun kandidaten
mogen tot acht dagen na de ver-
kiezingen propagandamateriaal
plaatsen langs de openbare weg.
Daarvoor is geen vergunning
nodig, maar er gelden wel een
aantal regels die nageleefd moe-
ten worden. Hoe een en ander in

de Landsverordening openbare
orde politieke reclame is gere-
geld, heeft VVRP tot twee keer
toe in een persbericht naar bui-
ten gebracht. Daarnaast is er een
folder met alle informatie. Het
propagandamateriaal mag bij-
voorbeeld geen schade veroorza-
ken aan de weg of objecten in de
openbare ruimte en mag op
geen enkele manier het uitzicht
belemmeren. De verkeersveilig-
heid mag nooit gevaar lopen.
Overheidsmeubilair, verkeers-

borden en borden met straatna-
men mogen niet gebruikt wor-
den en alleen op lantaarnpalen
mogen partijen stickers plakken,
mits die makkelijk te verwijde-
ren zijn. Vlaggen mogen uitslui-
tend opgehangen worden in
winkelgebieden en het stadscen-
trum. Daarnaast zijn er eisen
wat betreft het gebruik van licht
en geluid en bewegende beel-
den. 

www.gobiernu.cw 
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funmiles.net

Schitterend  
nieuws: Fun Miles  
nu ook bij Freeport!
Genieten van Fun Miles doe je nu ook bij Freeport 
Jewelers, sinds 1972 een iconische naam in sieraden, 
horloges en fijne lederwaren. Bij de 7 locaties ontdek  
je meer dan 50 topmerken, waaronder Swarovski,  
Pandora, Bulgari, Movado en Chopard.

Een onvergetelijk Valentijnsgeschenk
Goed om te weten: bij Freeport spaar je niet  
alleen Miles, je kunt er ook verzilveren;  
voor het hele aankoopbedrag of een  
deel daarvan. Geef je liefde glans!

freeportjewelers.com

Advertentie

Op bevel van het ministerie van VVRP moeten deze borden van Kòrsou di Nos Tur bij de rotonde Hariri
(Palu Blanku) binnen twee weken worden verwijderd. FOTO JEU OLIMPIO

VVRP pakt
propaganda
streng aan 
‘Partijpropaganda loopt de spuigaten uit’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regels zijn duidelijk, maar niet alle poli-
tieke partijen houden zich aan de voorschriften die gel-
den voor het plaatsen van propagandamateriaal langs de
weg. Maandag heeft VVRP ingegrepen.

Opnieuw 
coronadode
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er was gisteren
weer een overlijdensgeval als 
gevolg van corona. Van de twee
patiënten die op de intensive 
care van het Curaçao Medical
Center (CMC) waren opgeno-
men is er één overleden. Nu ligt
er nog één patiënt in het zieken-
huis. 

Van de 296 uitgevoerde coro-
natesten gisteren, zijn zeven
nieuwe coronabesmettingen ge-
detecteerd. Zes patiënten gena-
zen. Het aantal actieve gevallen
is 53. Het totaalaantal sterfgeval-
len is nu 22. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Los Angeles - De
Nederlandse inzending voor
de Oscars gaat niet meer op
voor het felbegeerde beeldje.
De film Buladó prijkt niet op
de shortlist voor de categorie
International Film die organi-
sator The Academy heeft uit-
gebracht.

De film van regisseur Eché
Janga, met onder anderen
Everon Jackson Hooi, Tiara
Richards en Felix de Rooy,
werd geselecteerd uit dertien

Nederlandse aanmeldingen.
Buladó ging in september in
première op het Nederlands
Film Festival en werd daar be-
kroond met het Gouden Kalf
voor Beste Film. Het verhaal
gaat over een familie op Cura-
çao en is gedeeltelijk geba-
seerd op een lokale slavensa-
ga.

The Academy maakt op 15
maart de nominaties voor de
Oscars bekend. De prestigieu-
ze filmprijzen worden op 25
april uitgereikt.

Curaçaose Buladó dingt 
niet meer mee naar Oscar
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Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Nederlandse
uitgeverij ‘Levendig Uitgever’
van kinderboeken in Utrecht is
een crowdfundingsactie begon-
nen om het lezen op Curaçao en
Aruba te bevorderen. Met het
bedrag dat wordt ingezameld wil
de uitgeverij van ‘levendige kin-
derboeken’ dit jaar mooie ge-
schenkboeken maken en die in
twee talen - Nederlands en Papi-
amento voor Aruba en Neder-
lands en Papiamentu voor Cura-
çao - als zogenaamde omdraai-
boeken uitgeven. 

In een pers- bericht stelt de
uitgeverij: ,,Op Curaçao en Aru-
ba wordt veel gedaan aan leesbe-
vordering. Beide (ei)landen bin-
nen het Koninkrijk der Neder-
landen kennen net als bij ons de
Kinderboekenweek, ook een
week voor leesbevordering voor
kinderen in de basisschoolleef-
tijd (4 tot 12 jaar). Levendig Uit-
gever verzorgt sinds een aantal
jaren voor zowel de Siman di
Ban Lesa (Week van de leesbe-
vordering) op Curaçao, als voor
Festival di Buki pa Muchanan
(het Kinderboekenfestival) op

Aruba de kindergeschenkboe-
ken. Beide weken sluiten in
2021 aan bij het Nederlandse
thema ‘Wat wil je worden?’ Ook
op Aruba en Curaçao staat de
economie volledig stil, het toe-
risme ligt bijna helemaal plat.
Geen inkomsten is geen toe-
komst. Geen toekomst voor de
kinderen. Daarom een crowd-
fundingactie. Iedere bijdrage is
welkom om het streefbedrag te
bereiken. Omdat we op de we-
reld zijn om elkaar te helpen!”
Met de bijdragen die worden in-
gezameld tijdens de crowdfun-
ding wordt het volgens de uitge-
verij mogelijk om ook in 2021
‘weer mooie geschenkboeken te
maken’. 

De twee geschenkboeken
worden in twee talen als zoge-
naamde omdraaiboeken uitge-
geven: voor Aruba in het Neder-
lands en Papiamento, voor Cu-
raçao in het Nederlands en
Papiamentu. De auteurs van de
boeken zijn inmiddels begon-
nen met het schrijven van verha-
len en gedichten in het thema
‘Wat wil je worden’? Daarna zul-
len vertalers en redacteuren aan

de slag gaan. En uiteraard de il-
lustratoren, om prachtige beel-
den bij de verhalen te maken. In
de zomer wordt het boek ge-
drukt, om vervolgens per boot
op transport te gaan naar de ei-
landen. 

De nationale bibliotheken van
Aruba en Curaçao staan in nauw
contact met de basisscholen. Zij
zorgen ervoor dat auteurs de
scholen bezoeken en workshops
geven in alle klassen/groepen.
,,Dat is voor de kinderen daar
een hele mooie stimulans om te
lezen en te schrijven. Het is elk
jaar weer een waar boekenfeest-
je, inspiratie voor iedereen!”, al-
dus Levendig Uitgever. 
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Aanhouding in onderzoek Themis

Kleuters genieten volop van de voorstelling van Tio Ali.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 40-jarige
R.L. is maandag op Cura-
çao aangehouden voor be-
trokkenheid bij een ver-
meende criminele organi-
satie, meldt het Openbaar
Ministerie. 

De aanhouding heeft plaats-
gevonden in een grootschalig
onderzoek, genaamd ‘Themis’,

waarin al ruim een jaar onder-
zoek wordt gedaan naar deze or-
ganisatie.

,,Themis is een onderzoek
naar feiten die in verschillende
landen van het Koninkrijk der
Nederlanden en in landen daar-
buiten zijn gepleegd”, legt het
OM uit. Speciaal voor dit onder-
zoek is daarom een recherche-
team geformeerd, bestaande uit

leden van de politiekorpsen van
Sint Maarten, Curaçao, Aruba
en het Recherche Samenwer-
kingsteam (RST). Dit recherche-
team staat onder leiding van het
OM Sint Maarten en het OM
Curaçao.

Eerder hebben in dit onder-
zoek in november 2020 aanhou-
dingen op Curaçao plaatsgevon-
den. Verdachte R.L. is afgelopen

maandag in zijn voertuig aange-
houden. ,,Hij wordt ervan ver-
dacht deel uit te hebben ge-
maakt van een vermeende cri-
minele organisatie die
verantwoordelijk wordt gehou-
den voor meerdere moorden en
de internationale handel in ver-
dovende middelen en witwas-
sen.”

R.L. verbleef tijdelijk op Cura-

çao in een resort waar op 8 fe-
bruari, onder leiding van de
rechter-commissaris, een door-
zoeking van zijn hotelkamer
heeft plaatsgevonden. ,,Het on-
derzoek wordt de komende tijd
voortgezet.” Het OM eindigt de
persverklaring met een oproep
aan degenen die het onder-
zoeksteam aan informatie kan
helpen. Wie liever anoniem
blijft, kan informatie delen via
de tiplijnen.

 
 

                    
  

 

  

 

WE ARE PROUD TO ANNOUNCE!

WWW. DIJKTRANSPORT.COM

DijkTransportDijkTransport
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Vast om onzedig gedrag

Crowdfunding voor leesbevordering 

voordekunst.nl/projecten/
11760-kinderboeken-voor-
aruba-en-curacao 

Zaak betreft moorden, internationale handel in drugs en witwassen

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De politie heeft
maandagavond omstreeks
20.00 uur een man aangehou-
den die verdacht wordt van on-
zedig gedrag. Het gaat om de 30-
jarige Curaçaose man R.F.S. De

man werd bij het politiebureau
in de boeien geslagen en vervol-
gens voorgeleid aan de hulpoffi-
cier van justitie, die voorlopige
hechtenis heeft bevolen in af-
wachting van nader onderzoek
in de zaak. 

Jeroen Hoogerwerf, Levendig uitgever en uitgever van kinderboeken
is hier verkleed als kapitein van Heck (De Vliegende Hollander) in
2017, thema ‘Gruwelijk eng!’ op de Sint Michaelschool op Aruba.
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Stroomstoring
door kortsluiting
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De stroomstoring die in de nacht van 8 op 9 februari op verschillende
plaatsen op Curaçao heeft plaatsgevonden, was het gevolg van drie achtereenvolgende
kortsluitingen. Dat heeft Aqualectra gisteren uitgelegd. 

‘Schorsing kan geen
eenmansactie zijn’

Omstreeks 3.00 uur werd de
eerste storing geregistreerd. Dit
vond plaats in de hoofdcentrale
die stroom aan de scheepswerf
van Damen levert. Door een
kortsluiting werd de centrale los-
gekoppeld van het net van Aqua-
lectra. De kortsluiting veroor-
zaakte een ‘dip’ in het voltage,
hetgeen in verschillende gebie-
den op het eiland merkbaar was. 

Rond 3.46 uur vond de vol-
gende kortsluiting plaats op het
net dat onder andere Gaito en
Zeelandia van stroom voorziet.

Technici van Aqualectra waren
snel ter plaatse om de onderbre-
king te verhelpen en even later
kon worden vastgesteld dat een
stroomkabel in de omgeving van
Promenade kapot was gegaan.
Rond 6.08 uur was iedereen in
deze omgeving weer van stroom
voorzien.

Rond diezelfde tijd vond een
derde kortsluiting plaats, dit
keer in de omgeving van Van
Engelen, Rust, Girouette en om-
geving. In dit geval ging het om
een kabel aan de Perseusweg die

kapot was gegaan waardoor de
levering van stroom werd onder-
broken. De gehele omgeving
was omstreeks 6.25 uur weer
van stroom voorzien. 

In een persbericht biedt het
nutsbedrijf zijn verontschuldi-
gingen aan voor het ongemak
dat de kortsluitingen en de daar-
aan gekoppelde stroomstorin-
gen hebben veroorzaakt en be-
nadrukt dat de stroomstoringen
niets te maken hebben met de
black-outs die in het recente ver-
leden hebben plaatsgevonden.

Aandacht voor oude politiepost 

François van der Hoeven, oud-lid van de Monumentenraad, vraagt
speciale aandacht voor de voormalige politiepost Kleine Berg. ,,Dit
historische gebouw is op de Monumentenlijst geplaatst. Het is dus
een beschermd monument. Eigenaar is de overheid van Curaçao.
De overheid sommeert regelmatig de eigenaren van monumenten
om die goed te onderhouden. Indien dat niet gebeurt kan de over-
heid maatregelen treffen. Maar wie tikt de overheid zelf op de vin-
gers?”, vraagt Van der Hoeven. Een deel van het dak van de politie-
post is nu ingestort. Er zou enige tijd geleden belangstelling van
particulieren zijn geweest om het gebouw te kopen en te restaure-
ren, maar de overheid heeft daar geen beslissing over genomen. 

FOTO FRANÇOIS VAN DER HOEVEN
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Uit de statuten blijkt dat een be-
stuurslid niet in zijn eentje de
andere bestuursleden kan schor-
sen. Schorsing kan plaatsvinden
door ‘de overige bestuursleden’,
meervoud dus. Bovendien
schrijven de statuten voor dat al-
le besluiten van het bestuur wor-
den genomen met volstrekte
meerderheid van de geldig uit-
gebrachte stemmen. ,,Ook daar-
uit blijkt dat een schorsing geen
eenmansactie kan zijn”, aldus
de rechter. De door de penning-
meester beoogde schorsing van
de voorzitter en het medebe-
stuurslid heeft dus géén effect
gehad.

De schorsing door de voorzit-
ter en het medebestuurslid van
de penningmeester heeft wél
rechtsgevolg, aldus het vonnis.
Over de deugdelijkheid van de
voor die schorsing genoemde re-
denen zegt de rechter niets; dat
kan en behoeft in deze kort ge-
dingen niet geoordeeld te wor-
den. ,,Wel kan worden vastge-
steld - alleen al door de onhoud-
bare verhoudingen tussen de
bestuursleden - dat niet bij voor-
baat kan worden geoordeeld dat
de voorzitter en het medebe-
stuurslid in redelijkheid niet tot
hun schorsingsbesluit hadden
kunnen komen.”

Gelet hierop zijn de voorzitter
en het medebestuurslid op dit
moment de enige niet-geschors-
te bestuurders van de VvE. Zij
zijn dan ook gerechtigd de ver-
eniging te vertegenwoordigen.
Voor deze zondag 14 februari is
een ledenvergadering belegd.
Op de agenda van die vergade-
ring staan onder meer als pun-

ten ‘Schorsing penningmeester,
aftredende bestuursleden en
aanstelling nieuwe bestuursle-
den’. ,,Over die punten wordt
naar het zich laat aanzien dan
ook op zeer korte termijn door
het daartoe bevoegde orgaan de-
finitief beslist”, vervolgt de rech-
ter. Er zal vergaderd en gestemd
worden onder toeziend oog van
een notaris.

Dan nog even over het afstaan
van de administratie en de bank-
codes: ,,Niet gebleken is in het
bijzonder dat voor die tijd (14 fe-
bruari, red.) urgente betalingen
moet worden gedaan waarvoor
de voorzitter en het medebe-
stuurslid over de administratie
en bancaire codes moeten be-
schikken, of dat de penning-
meester geneigd zou zijn daar-
van misbruik te maken.”

Wel krijgt de penningmeester
het bevel, in het geval op de le-
denvergadering niet wordt be-
sloten tot opheffing van zijn
schorsing en (verlenging van)
zijn aanstelling als bestuurder,
de VvE-administratie en de
bankcodes en banktokens die
toegang geven tot de bankreke-
ning uiterlijk op 21 februari aan
het secretariaat af te geven. Dit
op straffe van een dwangsom
van 1.000 gulden voor iedere
dag dat de penningmeester daar-
mee in gebreke blijft, met een
maximum van 100.000.

Volgens de KvK gaat het om
de volgende bestuursleden:
voorzitter Bert Jan Lommerts en
medebestuurslid Simon van
Leeuwen, terwijl als penning-
meester Jacobus van de Graaf
staat ingeschreven. Bij de KvK
staat ook nog secretaris André
Kikkerboom vermeld. 
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Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Afvalkoningin,
een project van kunstenaar
Frouwkje Smit, is op Curaçao en
heeft deze week haar eerste am-
bassadeurs gekregen. De nieu-
we Curaçaose helpers die zullen
werken aan een schoner eiland

hebben met enthousiasme ge-
werkt aan hun eigen kostuums,
gemaakt van afvalmateriaal. De
Afvalkoningin is heel blij met
deze eerste ambassadeurs, maar

zou er graag nog meer hebben.
Het gaat om kinderen die willen
helpen om van de wereld een
schonere plek te maken. De am-
bassadeurs van 6 tot 12 jaar kun-

nen dan de boodschap van de
Afvalkoningin verder vertellen.
Kinderen die hieraan mee willen
werken, kunnen zich nog in-
schrijven voor een workshop

met de Afvalkoningin bij land-
huis Bloemhof. Er is nog plek op
13, 15 of 16 februari.

In deze workshop werken de
kinderen aan een eigen afvalkos-
tuum en/of accessoires. Het is
de bedoeling dat er thuis al
bruikbaar afval wordt opge-
spaard, wat de kinderen mee
kunnen nemen om mee te wer-
ken. Te denken valt aan: plastic
flessen, doppen van juicepak-
ken, plastic tassen, eierdozen,
kurken, dozen, oude schoenen,
kleding en wat er nog meer her-
gebruikt kan worden. In een
ochtend van 9.00 uur tot 12.00
uur werken de ambassadeurs
aan hun kostuum en zal er sa-
men met de Afvalkoningin na-
gedacht worden over nieuwe af-
valplannen, die alles te maken
hebben met het schoner houden
van de wereld. Op dinsdag 16 fe-
bruari komen alle ambassa-
deurs van 13.00 uur tot 14.00
uur bij elkaar voor een optocht
door de tuin van Landhuis
Bloemhof.

Wie mee wil doen met het
project kan beginnen thuis afval
te verzamelen en zich in te
schrijven via info@bloemhof.
cw. Een workshop kost 20 gul-
den (inclusief drinken). En er is
plaats voor 12 kinderen per
workshop. De workshops wor-
den nog gegeven op zaterdag 13,
maandag 15 en dinsdag 16 fe-
bruari van 9.00 tot 12.00 uur.
Op dinsdag 16 februari wordt
ook de parade gehouden waar al-
le ambassadeurs aan kunnen
meedoen. De parade vindt tus-
sen 13.00 uur en 14.00 uur
plaats bij Landhuis Bloemhof.
Selikor ondersteunt dit project.
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Kleindochter nu
eindelijk eigenaar
Na vonnis in onverdeelde boedel
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ze verhuurt het huis aan de Quintastraat in Otrobanda al sinds 1970.
Maar pas vorige maand werd ze officieel eigenaar van het monumentale pandje en bij-
behorend terrein dat nog altijd op naam stond van haar opa, de in 1854 geboren en in
1933 overleden schoenmaker Jan Mullers.

Er moest wel een rechtszaak
aan te pas komen, voor het zover
was. Een typisch geval van ‘lang-
durig onverdeeld gebleven boe-
del’ zo blijkt uit een geanonimi-
seerde versie van het vonnis van
19 januari van het gerecht in eer-
ste aanleg. Zonder de identiteit
van ‘verzoekster’ te weten, lijkt
het waarschijnlijk dat deze klein-
dochter inmiddels zelf hoogbe-
jaard moet zijn. Haar grootva-
der, schoenmaker Mullers, ‘ook
wel bekend onder de namen Jan
Gort, Jan Mulens, Albertus
Meulens, Jan Mullens en Jan
Meulens’, koopt het perceel
grond van 153 vierkante meter

op een openbare verkoop in
1897. Quintastraat 37 is volgens
het vonnis van rechter Pieter de
Kort nu ‘een kleine en slecht on-
derhouden woning’, maar dat
neemt niet weg dat het is aange-
merkt als beschermd monu-
ment, als voorbeeld van een ty-
pisch eenvoudig onderkomen in
de stad (www.curacaomonu-
ments.org). Een deel van de oor-
spronkelijke stenen omheining
bestaat nog steeds. 

De schoenmaker krijgt acht
kinderen met Eliza Wilhelmina
Martina ‘onder wie de overleden
moeder’ van de kleindochter, die
op haar beurt zegt het pand van

‘twee tantes te hebben gekre-
gen’. Rechter De Kort vindt het
‘aannemelijk dat eventuele af-
stammelingen of rechtsopvol-
gers van de tantes, niet getra-
ceerd kunnen worden, evenmin
als andere deelgenoten’. Boven-
dien wordt de waarde van de wo-
ning ter zitting geschat op
47.500 gulden, waarmee ‘ieders
aandeel in de nalatenschap van
Mullers van zeer geringe waarde
is’. 

Het gerecht in eerste aanleg
oordeelt dat de kleindochter 
aan alle wettelijke eisen voldoet
om haar aan te wijzen als ‘ge-
bruiker van de onroerende zaak

gelegen te Quintastraat 37’ en
haar het eigendom daarvan toe
te kennen. Niet alleen omdat zij
de kleindochter is van Mullers,
maar ook omdat zij het pand al
vanaf 1970 beheert en verhuurt.
Daarbij heeft zij laten zien het
huisje en terrein te willen op-
knappen. 

Rechter de Kort is ervan over-
tuigd dat ‘verzoekster, met in-
achtneming van de monumen-
tale status van het pand, de nodi-
ge onderhoudswerkzaamheden’

wil uitvoeren, ‘teneinde het
pand voor verder verval te behoe-
den en bewoonbaar en/of ver-
huurbaar te maken voor onder
meer familie uit Nederland’. 

Tijdens de behandeling van
de rechtszaak ‘niet verschenen
deelgenoten’ kunnen tot vijf jaar
na het van kracht zijn van de be-
schikking van de rechter aan-
spraak maken op een geldelijke
vergoeding. Daarbij wordt uitge-
gaan van een woningwaarde van
47.500 gulden. 

Afvalkoningin zoekt meer ambassadeurs

Advertentie

Nadat zij het monumentale pand aan de Quintastraat vijftig jaar
heeft beheerd en verhuurd, wordt de kleindochter van de in 1933
overleden schoenmaker Jan Mullers dan toch nog de officiële eigen-
aar. FOTO JEU OLIMPIO 

www.frouwkjesmit.nli



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Jacinta Constancia
van oppositiepartij MFK heeft er
gisteren voor gezorgd dat er quo-
rum was in de openbare Staten-
vergadering. Daardoor kon de
vergadering geopend en de vast-
stellingsovereenkomst tussen de
openbare rechtspersoon Cura-
çao en de stichting Fundashon
Kas Popular (FKP) besproken
worden. Later voegde ook Mari-
lyn Mozes (MP) zich bij de ver-
gadering en kon aan het einde
de Landsverordening vaststel-

lingsovereenkomst Fundashon
Kas Popular met algemene
stemmen, alle twaalf, aangeno-
men worden. 

Bij de opening van de verga-
dering stelde Constancia: ,,Zo-
lang mijn gezondheid het toege-
staan heeft, doe ik sinds 2002
mee aan alle Statenvergaderin-
gen. Eenmaal het werk aangeno-

men voor het welzijn van de be-
volking, moet je er wel zoveel
mogelijk zijn. Daar hebben we
de eed voor afgelegd. Het onder-
werp van vandaag staat me na
aan het hart. We horen al jaren
over onrecht bij de FKP. Door de
crisis en de pandemie is er meer
aandacht voor armoede. Maar de
crisis was er al jaren. We moeten
dit moment aangrijpen om be-
hoeftigen te helpen. Veel men-
sen zoeken een huis van FKP.
Ook worden veel woningen niet
onderhouden.” Er is overigens

nog steeds een plek open voor de
PAR. Marilyn Alcalá-Wallé heeft
na twee weken bedankt voor de

uitnodiging en de volgende uit-
nodiging is uitgestuurd naar
Emmilou Capriles.
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‘NFI gaat
drugsroof
onderzoeken’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens een bericht op TVDirect zou een
grote groep personen van het Nederlands Forensisch In-
stituut (NFI) op Curaçao zijn om onderzoek te doen naar
de cocaïneroof van 600 kilo uit het depot van het politie-
kantoor te Rio Canario. 

Berekening CAP in lijn met landsbesluit

Aan het einde stemden 12 Statenleden voor de Landsverordening.

De groep NFI-leden zouden
gestationeerd zijn in de marine-
kazerne. Er zou ook al onder-
zoek gedaan zijn in het politie-
kantoor. Het Antilliaans Dag-
blad is in contact getreden met
de woordvoerders van Openbaar
Ministerie (OM) en het Korps
Politie Curaçao (KPC), Roderick
Gouverneur en Imro Zwerwer,
die beiden aangeven hier niet
van op de hoogte te zijn. Justitie-
minister Quincy Girigorie
(PAR) heeft geen reactie gege-
ven, noch korpschef Raymond
Ellis. Ook is geen contact gekre-
gen met Defensiewoordvoerder
Stefan de Haan. Eind januari
van dit jaar werd het bedrag voor

de gouden tip verhoogd van
20.000 naar 30.000 gulden.
,,Het onderzoeksteam - bestaan-
de uit rechercheurs van het Re-
cherche Samenwerkingsteam
(RST) en Bureau Interne Zaken
van het KPC - heeft vastgesteld
dat er weliswaar veel informatie
is, maar dat weinig mensen vol-
doende vertrouwen hebben om
deze informatie ook te delen
met het team”, zo schreef deze
krant toen. Burgers kunnen de
politie bellen voor de tip, maar
ook het OM. Daarvoor is een
speciaal nummer in het leven
geroepen dat alleen voor de
drugsroof bedoeld is, te weten
+5999-5212109.

Schoonheden van verschillende leeftijden

Na bijna een jaar van voorbereidingen, verschillende workshops en fotosessies, konden afgelopen zon-
dag de kandidaten in de verschillende schoonheidscategorieën de strijd met elkaar aangaan voor de
eretitel. Alleen ouders van de deelnemers waren in de zaal toegestaan. Er zijn winnaars uitgeroepen in
de categorieën Baby Miss Curaçao, Mini Miss Curaçao, Little Miss Curaçao, Miss Pre-Teen Curaçao,
Miss Teen Tourism Curaçao, Miss Tourism Curaçao en Mrs. Curaçao. FOTO MARVELOUS PRODUCTION

Het daadwerkelijke, actuele
maximale startgewicht is te 
vinden in de geluidscertificaten
of op de Aircraft Flight Manual
en kan jaarlijks wijzigen. Als 
van dit gewicht wordt uitgegaan,
zou KLM bij de huidige tarieven
minder aan CAP verschuldigd
zijn dan door CAP in rekening
wordt gebracht. In geval van de
Boeing 747 is het verschil tussen
het oorspronkelijke maximale
startgewicht en het actuele maxi-
male startgewicht bijvoorbeeld
ongeveer 25 ton.

KLM heeft aangevoerd dat te-
genwoordig vrijwel alle luchtha-
vens ter wereld waarop zij vliegt
het landingsgeld berekenen op
basis van het werkelijke gewicht
zoals dat blijkt uit de geluidscer-
tificaten en dat slechts een hand-
vol luchthavens een andere me-
thodiek hanteert. Maar, zo stelt
het gerecht: die omstandigheid
maakt echter niet dat CAP niet
mag vasthouden aan haar wijze
van heffing. ,,Het gaat er in deze
zaak niet om wat gebruikelijk,
eigentijds of wenselijk is, maar
waartoe CAP rechtens verplicht
en KLM gerechtigd is”, aldus het
gerecht.

In het Landsbesluit landings-
en parkeergelden wordt het
startgewicht gedefinieerd als
‘het maximumgewicht waarmee
een vliegtuig mag opstijgen, een
en ander blijkens het bij het

vliegtuig behorende bewijs van
luchtwaardigheid’. 

Zowel CAP als KLM zijn 
het erover eens dat het gewicht
zoals dat kan blijken uit het be-
wijs van luchtwaardigheid niets
anders kan zijn dan het oor-
spronkelijke ‘geboortegewicht’
van het type toestel. Als dat ge-
wicht niet blijkt uit het bewijs
van luchtwaardigheid, dus het
COA, zoals bij de Boeing 747,
dan is het te vinden in het
TCDS. De berekeningswijze van
CAP is dan ook in lijn met het-
geen bij landsbesluit is voorge-
schreven, zo oordeelt het ge-
recht. 

,,Andere (hogere) regelgeving
op grond waarvan CAP van een
lager gewicht moet uitgaan, is er
niet. De ICAO’s Policies on
Charges for Airports and Air Na-
vigation Services waarnaar KLM
verwijst, leggen CAP geen bin-
dende regels op en onderschrij-
ven bovendien CAP’s gebruik
van het COA en/of het TCDS bij
de berekening, of laten daarvoor
althans ruimte. Sectie II artikel 4
lid 1 luidt immers: Landing char-
ges should be based on the air-
craft weight formula. The maxi-
mum certificated take-off weight
as indicated in the certificate of
airworthiness (or other prescri-
bed document) should be used
(...)”

Of het betreffende landsbe-
sluit CAP de ruimte biedt om, in
navolging van kennelijk vrijwel

alle andere luchthavens ter we-
reld, het landings- en parkeer-
geld te berekenen op basis van
het werkelijke gewicht van de
vliegtuigen die Hato aandoen,
kan hier volgens het gerecht in
het midden blijven. ,,Van onver-
schuldigde betaling door KLM
zou slechts sprake zijn als CAP
lagere bedragen had móéten re-
kenen”, zo benadrukt de rechter
in het vonnis.

De door KLM genoemde om-
standigheid dat CAP over de pe-
riode april 2013-maart 2014 de
in rekening gebrachte bedragen
achteraf heeft gecorrigeerd, kan
volgens het gerecht niet tot een
ander oordeel leiden. ,,Daargela-
ten dat deze correctie volgens
CAP een andere achtergrond
had (door beperkingen in haar
toenmalige systeem kon slechts
één startgewicht worden inge-
voerd) impliceert die correctie
geen afstand van recht voor de
toekomst.”

Slotsom van het gerecht is dat
de vordering van KLM zal wor-
den afgewezen. De luchtvaart-
maatschappij wordt veroordeeld
in de proceskosten aan de zijde
van CAP aan gemachtigdensala-
ris begroot op 4.000 gulden en
aan nakosten op 250 gulden
zonder betekening en 400 gul-
den met betekening, alle bedra-
gen in geval van niet-voldoening
te vermeerderen met de wettelij-
ke rente vanaf de vijftiende dag
na dit vonnis. 

Quorum
in Staten
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Dinsdag 9 februari
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VANDAAG
Licht tot half bewolkt en
droog. De wind is oostelijk
en matig tot vrij krachtig,
windkracht 4 tot 5. De zee is
vrij rustig met golfhoogtes
tussen 1 en 2 meter. 

Licht tot half bewolkt en
droog.
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windkracht 4 - 5 bft
golfhoogte 1 - 2 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur

BOVENWINDSE EILANDEN

BENEDENWINDSE EILANDEN

Venezuela
Bonaire

Kralendijk
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HET WEER OP 
DE ANTILLEN

NOW PLAYING 
4 - 10 FEBRUARI 

Please visit our website to verify 
that there are no changes

www.themoviescuracao.com

@ OTROBANDA
KURASON DI UN PUEBLO    
Daily: 16:00 18:15 20:15
Sat & Sunday Matinee: 14:00
1hr 24min. / PG13

THE LITTLE THINGS    
Daily: 16:30 19:30
Sat & Sunday Matinee: 13:30
2hr 7min. / R 

THE MARKSMAN  
Daily: 19:45
1hr 47min. / PG13

THE CROODS: A NEW AGE 
Daily: 15:15 17:30
Sat & Sunday Matinee: 13:45
1hr 35min. / PG

@ PUNDA
KURASON DI UN PUEBLO
BIG SCREEN  
Daily: 16:00 18:15 20:30
Sat & Sunday Matinee: 14:00
1hr 24min. / PG13
Subtitle: English

KURASON DI UN PUEBLO
Daily: 15:45 20:15
Sat & Sunday Matinee: 13:45
1hr 24min. / PG13
Subtitle: English 

THE LITTLE THINGS
Daily: 17:00 19:45
Sat & Sunday Matinee: 14:15
2hr 7min. / R

THE MARKSMAN
Daily: 17:45 20:00
1hr 47min. / PG13

WONDER WOMAN 1984
Daily: 19:15
2hr 31min. / PG13
Subtitle: Spanish

BULADO 
Daily: 15:15 17:15
Sat & Sunday Matinee: 13:15 
1hr 27min. / PG13

THE CROODS: A NEW AGE
Daily: 16:00 18:00
Sat & Sunday Matinee: 14:00
1hr 35min. / PG
Subtitle: Spanish
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Een nieuwe nationale
identiteit?
De afgelopen dagen hebben er
in diverse dagbladen grote ad-
vertenties gestaan afkomstig
van de regering van Curaçao,
waarin vrijwilligers (met exper-
tise) worden opgeroepen om
onderdeel te vormen van het
Comité Nationaal Embleem.
Het comité heeft tot taak om de
regering te adviseren in het
creëren van een nieuw natio-
naal embleem voor Curaçao en
om de regering te assisteren in
de implementatie daarvan. Ik
vermoed dat gaat om het ont-
werpen van een nieuw heral-
disch wapenschild voor Cura-
çao. De lezer wordt in de aanhef
uitgenodigd om een bijdrage te
leveren aan het creëren van een
nieuwe nationale identiteit.
Daarmee begint voor mij reeds
de onduidelijkheid, want eerlijk
gezegd, weet ik niet wat ik mij
zou moeten voorstellen van
onze huidige nationale identi-
teit en zover die bekend is, wat
de reden is waarom die thans
vernieuwd moet worden en wat
de nieuwe identiteit alsdan zou
moeten behelzen. Mogelijk kan
de regering dat uitleggen. Ver-
der mag ik erop wijzen dat het
ontwerpen van een heraldisch
wapenschild een zaak is die aan
experts moet worden overgela-
ten, mensen die thuis zijn in
het heraldische systeem, de -
kunst en -kunde, en dus op de
hoogte zijn van de symboliek
van de daarin opgenomen voor-
werpen (kroon, helm, schip,
leeuw, schildhouders, enz.), de
betekenis kennen van gehan-
teerde kleuren en van het hoe
en waarom van de vlakverdeling
van het schild (in kwadranten,
middenschild, hartschild, enz.).
Dit zijn allemaal aspecten die in
de heraldiek een specifieke
betekenis/functie hebben die
vaak voortgekomen is uit histo-
rische gebeurtenissen. Het
huidige wapenschild van Cura-
çao is een fraai voorbeeld van
eerbiedwaardige en esthetische
heraldiek, en ziet er typogra-
fisch/stilistisch prachtig uit, ik
zou niet weten wat daaraan te
verbeteren of waarom het ver-
vangen zou moeten worden.
Maar aangezien ik in het duis-
ter tast over de nieuwe nationa-
le identiteit waar wij blijkbaar
op zoek naar zijn (kan iemand
mij op weg helpen?), kan ik niet
ingaan op eventuele bezwaren
die tegen het huidige wapen-
schild zouden kunnen gelden.
In de wereld van grafisch ont-
werpen geldt in ieder geval een
gouden regel: ‘Never change a
good brand’, een les die onder
andere Coca-Cola ‘the hard way’
geleerd heeft.
Wij moeten ophouden met
beunhazerij, het ontwerpen van
een wapenschild vergt vakman-
schap en kan niet worden over-
gelaten aan burgers die denken
dat omdat zij wat foefjes kun-
nen uithalen met fotoshop-pro-

gramma’s of aardig kunnen
schetsen, plotseling grafische
ontwerpers zijn geworden. Dit
nog afgezien van het feit dat
hoogstwaarschijnlijk geen van
de personen die worden opge-
roepen thuis is in de wereld van
de heraldiek en dus ook geen
besef hebben waarmee zij bezig
zijn. Ik heb nooit gesnapt waar-
om als het gaat om het tot stand
brengen van financieel/admini-
stratieve producten er professio-
nele accountants of boekhoud-
deskundigen worden
ingehuurd en als het gaat om
ICT-problematieken de experti-
se van communicatie/netwerk-
deskundigen wordt gezocht,
maar wanneer het gaat om het
vervaardigen van grafische
producten plotseling iedereen
capabel is en dat het inhuren
van een grafisch ontwerper als
een volstrekt overbodige luxe
wordt beschouwd. Schoenma-
ker blijf bij je leest! Wij vragen
de burger ook niet om de rege-
ring te helpen met de opstelling
van de landsbegroting. Voor
zover wij een nieuw wapen-
schild willen hebben
(nogmaals, ik zou niet weten
waarom) laat het ontwerpen
daarvan dan over aan een team
van heraldieke experts samen
met grafische ontwerpers, laat
hen een aantal ontwerpen ma-
ken en leg die dan vervolgens
voor aan een comité van wijze
mannen en vrouwen. Curaçao
is qua bestuurlijk niveau reeds
erg aan het afglijden, wij hoe-
ven dat beschamende beeld niet
nog eens een keer te versterken
door met een verminkt en on-
professioneel beeldmerk ons-
zelf belachelijk te gaan staan
maken (Wat gaat het worden,
Kompa Nanzi dansend met een
geit, een kadushi-cactus met
strohoed op of een uit de boeien
springende dividivi-boom? Ik
moet er niet aan denken!). Wel-
ke overheidsdienst dit soort
ondoordachte projecten be-
denkt weet ik niet, het lijkt of de
ambtenarij niets beters te doen
heeft terwijl het land een ernsti-
ge crisis doormaakt welke
maakt dat er eigenlijk geen
ruimte zou moeten bestaan

voor dit soort onnodige spiele-
rei. Waar liggen in hemelsnaam
onze prioriteiten?

George Lichtveld, Curaçao

OZB te gek 
voor woorden
De tekst van de advertentie van
de Inspecteur der Belasting in
het AD van 1 februari 2021 is te
gek voor woorden. Ik citeer:
,,De aanslagen OZB 2019 en
voort zullen na 1 maart 2021
worden opgelegd, omdat de
Inspecteur zoveel mogelijk
rekening wil houden met een
belangrijke wetswijziging die
nog moet worden aangenomen.
Deze wetswijziging heeft gevol-
gen voor de aanslagregeling
2019 en voort.”
Dus de eigenhuisbezitter te
Curaçao wordt ná 1 maart 2021
geconfronteerd met een aanslag
onroerendezaakbelasting voor
het jaar 2019, die pas ergens 
in 2021 bij wet zal worden 
vastgesteld. Beste minister en
parlementsleden voor zover
aanwezig in het parlement: dit
kan niet in onze rechtsstaat.
Zoals het ook niet kan dat 10
goedbetaalde parlementsleden
gewoon niet aanwezig zijn bij
de vergaderingen van het parle-
ment.

Lex Gonzales, Advocaat, 
Curaçao

LEZERS AAN HET WOORD

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, 

E-mail: redactie@antilliaansdagblad.com

,,Het huidige wapenschild van
Curaçao is een fraai voorbeeld
van eerbiedwaardige en estheti-
sche heraldiek, en ziet er typo-
grafisch/stilistisch prachtig uit.”

‘Curaçao
klaar voor
buurtraad’
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Met de recente
vereniging van de wijk Brieven-
gat in de Asosiashon Bario Brie-
vengat (ABB), die als doelstel-
ling heeft de belangen van de
buurtbewoners van Brievengat
te waarborgen, heeft de wijk een
belangrijke stap genomen om
een inclusieve wijk te worden
waarbij bewoners een stem heb-
ben bij de ontwikkeling van hun
wijk. Dat stelt Statenlid Giselle
Mc William (MAN), die erop
wijst dat het belangrijk is dat
ABB een structuur handhaaft
waarbij buurtbewoners zelf om
de twee jaar hun vertegenwoor-
digers kunnen kiezen en zo
daadwerkelijke participatie heb-
ben in de vereniging. 

De parlementariër heeft eer-
der al aangegeven dat commis-
sies van buurtcentra moeten
worden gewijzigd in buurtraden
waar ‘de MAN begin jaren 90
aan heeft gewerkt’. 
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Werklozen kunnen
steun aanvragen
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Personen die in de periode van 23 december 2020 tot en met 23 februari
2021 door Covid-19 hun baan hebben verloren, komen in aanmerking voor financiële
steun vanuit het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). 

Zij kunnen zich vanaf nu tot
23 februari aanmelden. Perso-
nen die zich aanmelden moeten
in het bezit zijn van een geldige
sédula, een bankrekening op
naam van de betreffende per-
soon, het adres van de bank, een
persoonlijk CRIB-nummer,
naam en adres van het bedrijf
waar de persoon werkzaam was,
de laatste twee salarisslips, de
ontslagbrief, een diploma of cer-

tificaat (optioneel) en een curri-
culum vitae (optioneel). Deze
documenten dienen samen met
de aanmelding te worden inge-
zonden. Als de documenten na
twee weken na aanmelding nog
niet in orde zijn, wordt het ver-
zoek geannuleerd. Hetzelfde
geldt voor personen die zich met
het verkeerde identificatienum-
mer aanmelden.

Het aanmeldingsformulier is

op de website van Fondo di 
Sosten te vinden. Personen die
hulp nodig hebben bij het in-
vullen van het formulier, kun-
nen een afspraak maken met de
helpdesk van SOAW via het tele-
foonnummer 7245309, via het
WhatsAppnummer 5107629 
of via e-mail sostenemi@
fondodisosten.org. 

www.fondodisosten.org i

Plataforma di Pueblo (PdP) heeft onlangs de 12 geboden van de
bevolking aan gouverneur Lucille George-Wout gepresenteerd. Deze
twaalf geboden zijn afgeleid van de agenda van de Verenigde Naties
(2015-2030), waarin de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s)
zijn opgenomen. Ook is in de geboden rekening gehouden met de
basisbehoeften van de bevolking. Op de foto Marlon Regales, Meyr-
tha Leetz-Cijntje, Jeanne Henriquez en Xiandra Rojer van PdP, sa-
men met gouverneur Lucille George Wout. FOTO PDP

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - SBTNO heeft geen
zwaarwegende bezwaren tegen
de benoeming van Annemarie
van der Horst als lid van de raad
van commissarissen (RvC) van
Fundashon Kuido Ambulans
(FKA) in de functie van financi-
eel expert. 

Wel wijst de adviseur erop dat
de minister van Gezondheid,
Milieu en Natuur (GMN) eerst
de profielschets voor de leden
van de RvC van FKA dient vast te
stellen en dat zij ervoor moet
zorgen dat deze openbaar is. 

Minister Zita Jesus-leito
(PAR) van GMN heeft Van der
Horst voorgedragen. In haar
motivering voert ze aan dat Van
der Horst een diploma op WO-
niveau heeft behaald, namelijk
een postdoctorale opleiding Ac-
countancy/registeraccountant
aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Zij heeft ook een di-
ploma behaald aan de Institute
of Internal Controls als Certified
Internal Control Auditor. ,,Zij
beschikt over ruime ervaring op
financieel/ managementniveau
binnen de financiële sector. In
de algemene profielschets is een
aantal functiegebonden en per-

soonsgebonden kwaliteiten be-
noemd. Van het hebben van
sterke affiniteit met de financië-
le sector tot het vermogen om
zich een oordeel te kunnen vor-
men over de door de directeur
voorgelegde aangelegenheden
en om het beleid van de ven-
nootschap te kunnen toetsen.
Daarnaast verwachten wij dat in
de raad van commissarissen een
aantal specifieke deskundighe-
den aanwezig zijn. De omvang
van de raad van commissarissen
wordt gesteld op vijf”, aldus de
minister. 

Van der Horst is volgens de
bewindsvrouw ‘een vooruitstre-
vende, integere en betrouwbare
senior professional’. Zij beschikt
over ruime kennis en ervaring
op financieel gebied en heeft tij-
dens haar dienstjaren (38 jaar)
verschillende leidinggevende
posities bekleedt in de financiële
sector zowel op Curaçao als in
Nederland, waaronder zeven
jaar als partner gefungeerd bij
een van de ‘big four’ internatio-
nale accountantsorganisaties, in
dit geval KPMG Accountant Cu-
raçao. Verder is zij sinds 2007
zelfstandig gevestigd als financi-
al/business consultant en direc-
teur van haar eigen bedrijf, ge-
naamd AMH Finance and Con-

trol Curaçao. Zij heeft veel be-
stuurlijke ervaring, middels het
bekleden van diverse bestuurs-,
commissaris-, raad van toezicht-
functies bij verschillende organi-
saties. Ook is zij bestuurslid van
Curaçao Academy en voorzitter
kascommissie Federatie Antilli-
aanse Jeugdzorg. ,,Verder kan
gesteld worden dat mevrouw
van der Horst voldoende aan-
toonbare leidinggevende kennis
en ervaring heeft op financieel
gebied. Gezien haar profiel, de
onderlinge diversiteit van de
deskundigheid van de samen-
stelling van de raad van commis-
sarissen, alsmede het vermogen
tot onafhankelijke oordeelsvor-
ming, ligt het in de lijn der ver-
wachtingen dat mevrouw van
der Horst een nuttige bijdrage
aan de doelstellingen van FKA
kan leveren”, meent Jesus-Leito.
,,Het raadslid dat nu wordt voor-
gedragen voor benoeming heeft
voldoende kennis en ervaring op
financieel gebied en heeft vol-
doende motivatie en animo om
als lid van de raad van commis-
sarissen FKA in het profiel van
financieel expert te fungeren.”

In haar beoordeling geeft
SBTNO aan dat redelijkerwijs
kan worden aangenomen dat
Van der Horst voldoet aan de
vereisten voor de benoeming als
lid van de RvC van FKA in het
profiel van financieel expert. De
adviseur heeft dan ook geen
zwaarwegende bezwaren tegen
de benoeming.

Van onze redactie
New York - De aandelenbeurzen
in New York bleven gisteren
dicht bij huis, na de rally van de
afgelopen handelsdagen. De
aandacht van beleggers op Wall
Street bleef uitgaan
naar de politieke ont-
wikkelingen in Was-
hington over het nieu-
we coronasteunpakket
van 1,9 biljoen dollar
van president Joe Biden. Daar-
naast werden onder meer kwar-
taalcijfers verwerkt van verschil-
lende bedrijven.

De Dow-Jonesindex eindigde
licht lager op 31.375,83 punten.
De brede S&P 500 zakte 0,1 pro-
cent tot 3.911,23 punten en de
technologiegraadmeter Nasdaq
daalde een fractie tot 13.687,08
punten.

De Amerikaanse Senaat en
het Huis van Afgevaardigden
stemden vrijdag in met een be-
grotingsresolutie die de Demo-
craten in staat stelt om het nieu-
we hulppakket van Biden zon-
der steun van de Republikeinen
door het Congres te loodsen.
Het duurt waarschijnlijk nog
een paar weken voor de uitein-
delijke wet is opgesteld.

Computerspellenmaker Elec-
tronic Arts (EA), bekend van de
Fifa-voetbalspellen, koopt bran-
chegenoot Glu Mobile voor 2,1
miljard dollar. Glu Mobile
maakte onder meer mobiele ver-
sies van Call of Duty-schietspel-
len, puzzelklassieker Lemmings
en skateboardserie Tony Hawk.
Het aandeel Glu Mobile sprong
bijna 35 procent omhoog. EA
won 2,6 procent.

De producent van computer-
spelletjes Take-Two Interactive
Software ging juist 6 procent
omlaag, na tegenvallende resul-

taten. Cosmeticabedrijf Coty 
leverde 15 procent in, eveneens
door teleurstellende cijfers. 
Bandenfabrikant Goodyear Tire
& Rubber wist beleggers wel te
bekoren met de prestaties en

werd 6 procent hoger
gezet.

Farmaceut Eli Lilly
stond ook in de belang-
stelling met een min
van 2 procent. Financi-

eel directeur Josh Smiley moet
weg nadat een relatie op de
werkvloer aan het licht was ge-
komen.

Autoconcern General Motors
(GM) verloor 1,4 procent. GM
verlengt de sluiting van drie fa-
brieken tot zeker medio maart
vanwege het gebrek aan chips
dat de auto-industrie wereldwijd
raakt. Het gaat om fabrieken in
de Verenigde Staten, Canada en
Mexico. Eerder was GM van
plan de locaties een week te slui-
ten.

Weinig beweging op
beurzen na opmars

Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 
Reischeques  en 
Overboekingen

Verkoop aan 
Publiek

USD-Amerikaanse Dollar 1,77 1,78 1,82
JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 169,73 170,59 173,10
GBP-Engelse Pound Sterling 2,38 2,44 2,52
CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 199,16 199,88 202,69
CAD-Canadese Dollar 1,38 1,40 1,43
EUR-EURO per EUR.100 213,58 215,52 219,87
AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 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.
*1  = voor bankpapier *2  = voor overboekingen en bankcheques 

W I S S E L K O E R S E N
Officiële koersen geldig op: 9 februari 2021

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Simon Bolivar Plein 1, Willemstad, Curaçao.     
Tel. (599 9) 434-5500 Website: centralbank.cw

Aankoop van

Advertentie

9 februari

per vat

8 februari

$58,40

$59,07

Van der
Horst naar
RvC FKA

Annemarie van der Horst
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Handhaven of censuur

Recente voorbeelden

D
e protesten en de
bestorming van
het Amerikaanse
Capitool op 6 ja-
nuari 2021 wor-

den als opruiing, rebellie,
binnenlands terrorisme en
couppogingen beschreven. Die
bestorming van het Capitool
werd, volgens waarnemers,
door de voormalige Amerikaan-
se president Donald Trump
aangezet op de sociale media.

De avondklokrellen in
Nederland begonnen vorige
week met opruiende oproepen
op de sociale mediaplatforms
als Telegram en Snapchat. Rel-
schoppers hebben op online
platforms als het ware vrij spel
om af te spreken en zich te or-

ganiseren. De VVD (zie De
Telegraaf van 2 februari 2021)
vindt dat de online platforms
zélf de opruiende oproepen en
het organiseren van rellen moe-
ten tegengaan. Volgens de VVD
kunnen de eigenaren van de
online platforms opruiende
content van hun platforms ver-
wijderen of voorkomen. De po-
litieke partij vindt dat het oproe-
pen tot geweld niet onder de
vrijheid van meningsuiting valt
en dat de sociale media daartoe
geen gelegenheid horen te ge-
ven. 

Facebook blokkeerde de ac-
count van Donald Trump. De
bestuurder van Facebook, Mark
Zuckerberg, gaf aan dat de
blokkade in ieder geval tot aan
de inauguratie van Joe Biden

zou voortduren. De presidentië-
le wisseling van de wacht is 
inmiddels geschied, Donald
Trump wordt nog steeds van
het platform geweerd. Nu buigt
de Oversight Board, een instan-
tie die beslissingen neemt over
het modereren van inhoud op
het sociale mediaplatform van
Facebook, zich over de vraag of
de ban gehandhaafd moet blij-
ven. De account van Trump
werd op Twitter permanent ge-
sloten. Ook YouTube heeft be-
sloten om het kanaal van
Trump tijdelijk te blokkeren
omdat hij in strijd handelde
met het beleid van het video-
platform, dat het aanzetten tot
geweld verbiedt.

De vraag rijst of de blokkades
van de accounts van Trump een

inbreuk maken op de vrijheid
van meningsuiting en of dit
überhaupt een beslissing is die
grote tech-bedrijven moeten
nemen. Laatstgenoemden be-
roepen zich daartoe op hun ge-
dragscode dan wel redactiesta-
tuten.

Wikipedia heeft onlangs voor
het eerst een universele ge-
dragscode uitgebracht die des-
informatie en intimidatie op de
Wikipediasite moet tegengaan.
In de gedragscode is opgeno-
men wat gebruikers wel en niet
mogen op de website. Zo ver-
biedt Wikipedia haar gebrui-
kers om opzettelijk onjuiste in-
formatie aan artikelen toe te
voegen. Ook mogen de gebrui-
kers elkaar niet intimideren en
pesten. Wikipedia heeft echter

nog niet aangekondigd wat de
gevolgen zijn voor overtreders.
Dit zal later bekend worden 
gemaakt. Het standpunt van
Wikipedia geeft ondertussen
opnieuw blijk van de universele
ontwikkelingen die gaande 
zijn op het gebied van de beper-
king van de vrijheid van me-
ningsuiting door mediaplatfor-
men. 

In de Verenigde Staten heeft
de rechtbank in Seattle onder-
tussen al een voorlopig oordeel
geveld in een zaak tussen Parler
LLC, een aan Twitter soortgelijk
platform, en Amazon Web
Services. Deze rechtsverhou-
ding wordt door het contracten-
recht beheerst. In de zaak heeft
de (Amerikaanse) rechter zeer
expliciet geoordeeld dat een be-
roep op het klassieke grond-
recht van de vrijheid van me-
ningsuiting slechts verticale
werking heeft. Dit houdt in dat
dit klassiek grondrecht slechts
geldt in de verhouding tussen
de burger en de overheid. De
vrijheid van meningsuiting
geldt volgens de Amerikaanse
rechtbank niet in een verhou-
ding tussen burgers onderling,
daaronder ook begrepen rechts-
verhoudingen met privaatrech-
telijke organisaties.

Verticale en 
horizontale werking
Het recht op vrijheid van me-
ningsuiting is een grondrecht
dat van groot belang is in een
vrije democratische samenle-
ving. Op Curaçao wordt de 
vrijheid van meningsuiting op
het internet geregeld in het der-
de lid van artikel 9 van de
Staatsregeling en artikel 10 van
het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens (EVRM).
De vrijheid van meningsuiting
is vooral belangrijk omdat 
het ruimte geeft om kritiek te
uiten. 

Bij grondrechten wordt
meestal gedacht aan de be-
scherming van de burger tegen
de almachtige overheid (dit
wordt aangeduid met de verti-
cale werking van grondrech-
ten). 

Men kan zich echter ook af-
vragen of de grondrechten op
Curaçao ook gelden in privaa-
trechtelijke verhoudingen, der-
halve ook in de rechtsverhou-
ding tussen een online plat-
form en gebruikers van het
platform. 

Rechters zijn bereid geble-
ken om in een horizontale ver-
houding (burger versus burger)
directe toepassing te geven aan
een grondrechtelijke bepaling
(zie onder meer HR 8 oktober
2004, NJ 2005, 117 (Van Pels
vs. Martinair), zo mag een
werkgever geen bezoldigings-
onderscheid maken tussen ge-
huwden en ongehuwden en
ook niet tussen man en vrouw,
zo mag een discotheekeigenaar
niet-blanken niet weren uit zijn
dancing, zo moet een politieke
partij (al geeft zij een andere
uitleg aan de bijbel) toestaan
dat ook vrouwen deel kunnen
vormen van hun bestuur en op
hun kieslijst mogen voorko-
men. De grondrechten kunnen
ook in privaatrechtelijke ver-
houdingen gelden. Geldt dit
principe dan ook tussen een on-
line platform en een gebruiker?
Moet er steeds toegang tot het
platform worden verleend?
Mag de inhoud van de me-
ningsuiting door het platform
preventief worden gecontro-
leerd? 

Bij de verticale beperking van
de vrijheid van meningsuiting
moet er een bevredigende afba-
kening worden gevonden tus-
sen enerzijds de vrijheid van
meningsuiting, en anderzijds
de rechten van anderen en de
gemeenschapsbelangen, welke
van een zodanig gewicht zijn

dat de vrijheid van meningsui-
ting zal dienen te wijken. 

De belangrijkste wetten die
grenzen stellen aan de inhoud
van uitingen zijn het Burgerlijk
Wetboek (onrechtmatige daad,
artikel 6:162 BW) en het Wet-
boek van Strafrecht (smaad en
laster, respectievelijk artikelen
2:223 en 2:224 Sr). Er vindt
daarbij een repressief, en geen
preventieve toetsing plaats. Het
doorgeven (het verspreiden)
van onrechtmatig geachte uitla-
tingen kan daarenboven aan
het verspreidingsmedium wor-
den tegengeworpen.

Uiteindelijk is het de rechter
die per geval kan bepalen of een
uiting al dan niet strafbaar, dan
wel verwijtbaar is. De rechter
neemt het navolgende in zijn
oordeel mee: de exacte inhoud
van de uiting, wie de uiting
doet, in welke context dit ge-
beurt en wat de gevolgen zijn
voor degene die door de uiting
wordt geraakt.

De vraag rijst of de vrijheid
van meningsuiting ook een rol
speelt in de relaties tussen bur-
gers en internetplatformbedrij-
ven (horizontale werking). 

Internetplatforms zijn parti-
culiere bedrijven. Het Europees
Hof voor de Rechten van de
Mens kent in beginsel geen ho-
rizontale werking toe aan het
bepaalde in artikel 10 EVRM.
De bepalingen uit het EVRM
kunnen echter op indirecte 
wijze doorwerken in horizonta-
le verhoudingen, bijvoorbeeld
door de invulling van privaa-
trechtelijke open normen. Een
belangenafweging tussen de
belangen van internetplatforms
en de belangen van gebruikers
is daarbij noodzakelijk. Die af-
weging wordt per geval door
een rechter gemaakt (Aanhang-
sel Handelingen II 2019/20,
nr. 3965).

De YouTube-video’s waarin
een huisarts heeft aangegeven

dat het geneesmiddel hydroxy-
chloroquine tegen Covid-19
werkt, werden als desinforma-
tie (misleidende informatie)
aangemerkt en mochten 
door YouTube verwijderd wor-
den (Rb. Amsterdam (vzr.) 
9 september 2020,ECLI:NL:
RBAMS:2020:4435. (You-
Tube). De video’s werden ver-
wijderd omdat deze in strijd
werden geacht met het door
YouTube opgestelde ‘Beleid te-
gen misleidende medische in-
formatie over Covid-19’. De
huisarts heeft gesteld dat You-
Tube haar vrijheid van me-
ningsuiting heeft geschonden
en censuur heeft gepleegd.
YouTube heeft volgens de kort-
gedingrechter een zorgplicht
om de vrijheid van meningsui-
ting van haar gebruikers te be-
waken. Echter, ging het om uit-
latingen met ‘onjuiste informa-
tie die mogelijk schadelijk en
gevaarlijk is’ en die bovendien
ook nog eens door een huisarts
werden gedaan. Gerechtvaar-
digd vertrouwen is het redelij-
kerwijs niet te hoeven twijfelen
aan de juistheid van mededelin-
gen die een partij, in dit geval
een huisarts heeft gedaan.

Volgens de kortgedingrech-
ter heeft YouTube in lijn gehan-
deld met de ‘Code of Practice
on Disinformation’ van de Eu-
ropese Commissie YouTube
Help, ‘Beleid tegen misleiden-
de medische informatie over
Covid-19’).

Beargumenteerd kan wor-
den dat internetplatformen zelf
mogen bepalen wat wel en niet
door de beugel kan. Wat is dan
het probleem als die bedrijven
gewoon netjes hun regels hand-
haven?

Het dilemma ontstaat door
het feit dat een internetplat-
form in één klap de toegang tot
het grote publiek volledig kan
blokkeren, zoals in het geval
van Trump. Deze blokkades to-

nen aan dat grote internetplat-
forms tegelijk aanklager, rech-
ter en beul zijn. Hier kan ver-
wezen worden naar Montes-
quieu die stelt dat er in iedere
samenleving drie machten zijn,
namelijk de wetgevende macht,
de rechtsprekende macht en de
uitvoerende macht. Het is vol-
gens hem nodig om checks and
balances in te voeren, zodat nie-
mand onevenredig veel macht
krijgt. Kunnen die tech-bedrij-
ven wel zorgvuldig afwegen 
wat wel of niet door de beugel
kan? Zijn deze bedrijven onaf-
hankelijk of kiezen zij partij?
Wie controleert hun beleid en
besluiten die zij bij dit beleid
nemen? Moet deze controle via
de privaatrechtelijke normstel-
ling van het overeenkomsten-
recht plaatsvinden, zoals in de
VS in de rechtszaak Parler/
Amazon of moet de controle
plaatsvinden via de EVRM/
Staatsregeling en de horizonta-
le werking?

Tech-bedrijven hebben
tegenwoordig meer macht dan
we denken. Kijk in dit kader
naar Google, die dreigt de zoek-
machine in Australië af te slui-
ten als Australië de voornoem-
de nieuwe mediawet invoert.
Google vindt het onzin dat big
tech-nieuwsbedrijven, zoals Fa-
cebook en Google, moeten be-
talen voor het doorverwijzen
naar nieuwsartikelen. Google
trekt liever de stekker eruit. Nu
kunt u zich afvragen wat het
internet is zonder Google.

Hebben internetplatforms
niet te veel macht en te weinig
verantwoordelijkheid? 

Artikel 230 van de Telecom-
municatiewet van de VS stelt
internetplatforms gelijk aan
telecom-operators, die niet ver-
antwoordelijk kunnen worden
gehouden voor de content (de
inhoud) die door gebruikers op
het netwerk worden geplaatst.
De internetbedrijven laten al-

dus veel berichten staan, zich
beroepend op de vrijheid van
meningsuiting die je nooit in
een krant zou zien. In beginsel
kan in de VS de krant aanspra-
kelijk worden gesteld, voor Fa-
cebook of Twitter hoort dat ook
te gaan gelden.

In het licht van trias politica
moet de macht worden ver-
deeld over de wetgevende
macht, de uitvoerende macht
en de rechtsprekende macht.
Wat onze wenkbrauwen doet
optrekken is het feit dat beslis-
singen omtrent de invulling en
de uitoefening van de vrijheid
van meningsuiting tegenwoor-
dig genomen worden door onli-
ne platforms (en niet door de
rechtsprekende, dan wel de
wetgevende macht). Het voor-
gaande doet bij ons de volgende
vragen rijzen: (1) Zouden der-
gelijke beslissingen aangevoch-
ten moeten worden bij een
rechterlijke instantie? (2) Zou-
den online platformen de be-
voegdheid moeten hebben om
de vrijheid van meningsuiting
(preventief) lukraak te kunnen
beperken?

Grote tech-bedrijven kunnen
hun eigen beleid maken en
handhaven, dat is in principe
oké, maar wie heeft het toezicht
op hun beleid? Tech-bedrijven
lopen risico’s bij de versprei-
ding, zij kunnen namelijk op
verspreiding van onjuiste bood-
schappen worden aangespro-
ken.

De één noemt de beslissin-
gen die mediaplatforms nemen
over uitlatingen van hun ge-
bruikers het ‘handhaven van
beleid’ en de ander noemt het
‘censuur’.

Wat denkt u?

Lorna Davelaar en Kelhi-Nahray
Saleh-Rog zijn verbonden aan
Soliana Bonapart & Aardenburg,
Advocaten te Curaçao, Bonaire
en Sint Maarten.

Waar eindigen de rechten en 
bevoegdheden van internetplatforms?
Heeft u dat ook wel eens? Dat u zich afvraagt hoe het toch mogelijk is
dat internetplatforms en webhosting-providers zelf bepalen wat er wel
of niet online gezegd kan worden? De laatste tijd is er toenemende
aandacht voor de vraag of en in hoeverre online platforms het
klassieke grondrecht van de vrijheid van meningsuiting kunnen
beperken.

Door Lorna Davelaar en Kelhi-Nahray Saleh-RogLorna Davelaar en Kelhi-Nahray Saleh-Rog.
Die bestorming van het Capitool werd, volgens waarnemers, door de voormalige Amerikaanse presi-
dent Donald Trump aangezet op de sociale media.

De avondklokrellen in Nederland begonnen met opruiende oproepen op de sociale mediaplatforms.

Wikipedia heeft onlangs voor het eerst een universele gedragscode opge-
steld.



Van onze correspondent
Kralendijk - Zeker twee van de
drie filmpjes op de Facebookpa-
gina van Conserve Bonaire zijn
óf in een ver verleden óf op een
andere plek op Bonaire opgeno-
men dan beweerd wordt, zo is
ons door verschillende bronnen
bevestigd. Over de herkomst van
de derde film bestaat gerede
twijfel. Saillant detail is dat Hen-
ny Huisman als bekende Neder-
lander een van de filmpjes van
commentaar heeft voorzien.

Deze vaststelling roept op-
nieuw vragen op over de inten-
ties en betrouwbaarheid van de
organisatie. De afgelopen dagen
zijn ze op hun Facebookpagina
meermaals aangevallen op het
gebrek aan transparantie omdat
ze in de anonimiteit opereren.

En dat terwijl ze, volgens de Fa-
cebookgebruikers, zelf de over-
heid gebrek aan transparantie
verwijten. Conserve Bonaire
geeft aan dat de organisatie in de
anonimiteit werkt omdat ze ge-
steund wordt door veel bedrijven
en resorts die liever niet hun
naam in de krant zien. Maandag
verklaarde de organisatie nog
dat men dit deed uit angst voor
vergelding.

Het Hato-rif is volgens de or-
ganisatie een ongerept rif dat
fungeert als voerterrein voor be-
dreigde groene schildpadden en
het huisvest volgens hen ver-
schillende soorten bedreigde en
beschermde koralen. De film-
pjes op de Facebookpagina van
Conserve Bonaire moeten klaar-
blijkelijk aantonen dat deze be-

wering klopt. Dat de gekozen
tactiek succes heeft, blijkt wel uit
het feit dat verschillende Kamer-
leden over dit onderwerp vragen
hebben gesteld aan de betrok-
ken bewindslieden. Maar wan-
neer we de maker van een van
de filmpjes spreken, geeft hij
aan dat deze niet op de bewuste
plek is opgenomen. ,,Dat was
ook niet de vraag die ze aan me
stelden. Ze wilden beelden van
het ongerepte rif rond Bonaire”,
aldus de man, die niet met zijn
naam in de krant wil. 

Via verschillende kanalen is
deze krant achter de identiteit
van een van de leden van Con-
serve Bonaire gekomen. Wan-
neer we hem confronteren met
onze bevindingen geeft hij toe
dat het derde filmpje uit ‘de ou-
de doos komt’. Dit beeldmateri-
aal is afkomstig van Dos Winkel
die al bijna twintig jaar weg is
van het eiland. 

,,Maar de andere twee zijn on-
langs door vrijwilligers gemaakt
op het bewuste Hato-rif”, aldus
de man, die ook anoniem wil
blijven. Wanneer we hem met
het verhaal van de filmmaker
confronteren, die overduidelijk
het eerste filmpje heeft gemaakt,
herhaalt hij zijn eerdere verkla-
ring. De oorsprong van de derde
film blijft onduidelijk, maar van
een professioneel duiker die vier
weken geleden op het desbetref-
fende rif gedoken heeft, horen
we dat er de laatste vier jaar wel
iets verbeterd is, maar dat de op-
names daar niet gemaakt kun-
nen zijn.
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Ben jij 18 jaar of ouder met een Nederlandse nationaliteit?

Dan kan jij op woensdag 17 maart jouw stem uitbrengen voor de Tweede 
Kamerverkiezing. De Tweede Kamer speelt een belangrijke rol bij het beleid en 
de besluitvorming voor de komende 4 jaar. Ook voor Bonaire! 

www.rijksdienstcn.com/tweedekamerverkiezing

zorg voor de toekomst
stem voor jezelf,

17 MAART

Elke stem telt

Tweede Kamerverkiezing

Meer info?
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Zo ziet volgens Conserve Bonaire het Hato-rif eruit. De maker van de beelden ontkent echter dat de
opnames daar gemaakt zijn. FOTO YOUTUBE

Onduidelijkheid filmpjes Conserve Bonaire

Geld niet
voor geheel
natuurherstel
Van onze correspondent 
Den Haag - Het geld dat minister Carola Schouten van
Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) beschik-
baar stelt voor het natuurbeleid in Caribisch Nederland is
niet bedoeld voor algeheel natuurherstel. Dat maakt ze
duidelijk in haar antwoorden op vragen over haar begro-
ting van de vaste commissie LNV in de Tweede Kamer.

Twee van de 36 vragen gingen
over het vorig jaar gepresenteer-
de natuurbeleidsplan voor de ei-
landen. Op de vraag of de mid-
delen ‘toereikend zijn om de na-
tuur in het gebied te herstellen’
en of de minister bereid is meer
geld vrij te maken, antwoordt
Schouten ontkennend. 

In het plan zijn in de eerste fa-
se (2020-2024) diverse doelen
gesteld, maar geen ‘algemeen
herstel van de natuur in Cari-
bisch Nederland’, schrijft ze.
Het meest concrete doel is de 7,2
miljoen euro voor koraalherstel,
wat volgens de minister het
meest urgent en meest veelbelo-
vend is. 

,,Vooralsnog is het Rijk niet
voornemens meer financiële
middelen vrij te maken voor de
periode tot en met 2024.”

In 2025 wordt het plan geëva-
lueerd en daarna zal worden ‘be-

oordeeld wat de uitwerking van
de gekozen aanpak is en waar de
behoefte aan intensivering is’.
In de tweede fase tot 2030 zul-
len de volgende ‘strategische
doelen’ in gang worden gezet.

Ook zal er niet overal op Bo-
naire, Sint Eustatius en Saba af-
valwaterzuivering en riolering
komen, antwoordt Schouten op
de tweede vraag of hiervoor vol-
doende geld beschikbaar is. Ze
herhaalt het antwoord op de eer-
ste vraag dat in de eerste fase tot
2024 alleen de meest urgente en
veelbelovende doelen worden
gerealiseerd. 

,,Meer onderzoek is noodza-
kelijk naar effectieve strategieën
voor de afzonderlijke eilanden
voor afwaterbeheer.”

Net als voor de natuur zal ook
voor de afvalwaterzuivering in
2025 worden geëvalueerd wat de
juiste aanpak is. 

Advertentie

Voor meer informatie: 
Tel. 05999-7472200. 

E-mail:  ad.bonaire@gmail.com
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Van onze correspondent
Kralendijk - Gisteren is er een
persoon overleden aan de gevol-
gen van het coronavirus. Dit is
de vierde dode die op Bonaire te
betreuren is sinds de uitbraak
van de pandemie in maart 2020.

Het feit dat niemand zich
maandag heeft laten testen lijkt
het openbaar lichaam zorgen te
baren. Gisteren zijn er 11 testen
afgenomen, allemaal met een
negatieve uitslag. Het aantal ac-
tieve gevallen bedroeg gisteren 3
doordat er ook 1 persoon her-
steld is en er ligt nog 1 coronapa-
tiënt in het ziekenhuis.

Het aantal gevallen van Covid-
19 is de laatste tijd flink gedaald,
maar het blijft volgens de over-
heid heel belangrijk dat mensen
zich bij klachten laten testen.
,,We zijn blij dat de aantallen da-
len. Maar we zijn ook bezorgd.
We weten dat er mensen zijn die
zich niet laten testen terwijl ze
wel klachten hebben”, aldus Ma-
rian Luinstra-Passchier van de
afdeling Publieke Gezondheid
(PG).

Ze roept iedereen op om zich
ook bij milde klachten te laten
testen. ,,We willen allemaal dat
het aantal besmettingen laag
blijft. Maar dat kan alleen als we
blijven testen. Ook al denkt ie-
mand ‘het is maar een verkoud-

heidje’ of ‘dit heb ik elk jaar’ of
‘dit is Saharazand’, laat je toch
testen. Doe het voor je eigen ge-
zondheid en de gezondheid van
anderen.” Luinstra-Passchier
benadrukt ook het belang dat ie-

dereen zich aan de 1,5 meter af-
stand houdt, groepen vermijdt
en zich aan de andere regels
houdt. ,,Alleen als iedereen zich
aan de regels houdt en zich laat
testen, kunnen we ervoor zor-

gen dat het aantal besmettingen
laag blijft”, aldus de dokter. ,,Zo
heeft PG meer zicht op het virus
en kunnen we nog beter de ver-
spreiding van het virus tegen-
gaan. Hoe beter we dat met ons
allen doen, hoe eerder we weer
kunnen zingen, dansen en
knuffelen.”

De tweede stap zal zijn om te
onderzoeken op welke wijze de
nieuwe haven in gezamenlijk-
heid gefinancierd kan worden
en er zal een milieueffectrappor-
tage (MER) worden gemaakt.

Heeft Bonaire een nieuwe
vrachthaven nodig? Deze vraag
stellen het BC en het ministerie
sinds 2016. Het antwoord op de-
ze vraag is echter te vinden in
een planstudie die in 2010 door
Royal Haskoning bv is uitge-
voerd. In de uitgebreide studie is
gekeken naar de haalbaarheid
en de plek van een nieuwe
vrachthaven. Alle mogelijke lo-
caties zijn bekeken en er is bere-
kend hoeveel de bouw gaat kos-
ten. Zo op het eerste gezicht is
het enige verschil tussen de situ-
atie in 2010 en die in 2021 het
aantal inwoners. 

Ook toen voorzagen de opstel-
lers van het rapport ‘Nieuwe
vrachtsteiger Bonaire’ dat er
door de groeiende economie
steeds meer goederen moeten
worden ingevoerd en dat de hui-
dige infrastructuur op veel ter-
reinen onvoldoende is. ,,Dat
geldt zeker ook voor de havenin-

frastructuur. We werken samen
met het ministerie van I&W al
een aantal jaren aan de verbete-
ring daarvan. Zo is de zuidpier
in Kralendijk in 2018 geheel ge-
renoveerd en ook de kleinere
middenpier is geschikt gemaakt
om de schepen van Don Andres
te kunnen lossen. Op dit mo-
ment wordt de zuidpier ver-
lengd om de cruiseschepen op
een veilige manier te kunnen af-
meren en de passagiers soepel
van en aan boord te kunnen la-
ten gaan”, zo liet het BC maan-
dag weten.

Maar om een toekomstbe-
stendige haveninfrastructuur
die meegroeit te krijgen, is vol-
gens hen meer nodig. ,,Het
combineren van cruisevaart en
vrachtafhandeling is niet moge-
lijk, voor het lossen van contai-
nerschepen is een havenkraan
nodig die niet op de huidige
zuidpier ingepast kan worden
en het almaar groeiende vracht-
verkeer van en naar de haven
botst met het andere verkeer in
het drukste deel van Kralendijk.”
Het uit elkaar halen van deze
verkeerstromen en het verbete-

ren van de goederenafhandeling
is een van de doelstellingen van
het BC en het ministerie van
I&W. Een vrachthaven maakt di-
recte ontvangst van container-
schepen uit Europa, Zuid-Ame-
rika en de VS mogelijk. Hier-
door hoeven de containers niet
eerst naar Curaçao gebracht te
worden, waardoor de transport-
kosten van goederen voor Bonai-
re volgens gedeputeerde Thiel-
man van Economische Ontwik-
keling kunnen dalen. 

Een geschikte locatie voor een
mogelijk nieuwe vrachthaven is
het WEB-terrein bij Hato. Deze
locatie kwam in het rapport uit

2010 als meest voor de hand lig-
gend naar voren en het BC heeft
dit in 2017 als voorkeurslocatie
voor een nieuwe vrachthaven
aangewezen. ,,De plek heeft een
rustig golfklimaat door de lig-
ging in de kromming van het ei-
land en in de luwte van Klein Bo-
naire én op deze locatie zijn al
industriële activiteiten geves-
tigd, zoals de drinkwaterinstalla-
tie van WEB en de tankopslag
van Curoil. Voor de haven moet
het bestemmingsplan worden
aangepast”, aldus het BC. De
kosten werden in 2010 op 36
miljoen euro geschat.

Bij de milieueffectrapportage

neemt de dialoog met de omge-
ving, belanghebbenden en na-
tuurorganisaties volgens gezag-
hebber Edison Rijna een belang-
rijke plaats in. De bevolking en
belangenorganisaties krijgen de
gelegenheid om zich uit te spre-
ken over een nieuwe vrachtha-
ven. 

,,De nieuwe haven is naar
mijn mening een grote stap
voorwaarts voor Bonaire, maar
zeker zo belangrijk is dat dit pro-
ces zeer zorgvuldig, in openheid
en in goede dialoog met de be-
volking verloopt. We moeten het
met elkaar over de lusten én de
lasten hebben”, aldus Rijna.
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BKCN zoekt een:

ALGEMEEN 
COMMANDANT

Drie eilanden, bijna honderd medewerkers, één 
brandweerkorps. Als Algemeen Commandant sta jij aan 
het roer van het Brandweerkorps Caribisch Nederland. Een 
korps dat volop in ontwikkeling is en de ambitie heeft om 
de fysieke veiligheid van burgers, bedrijven en bezoekers 
op Bonaire, Saba en Sint Eustatius verder te vergroten.

Meer informatie? 
Ga naar www.rijksdienstcn.com/vacatures

Sluitingsdatum:  3 maart 2021
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De situatie bij Hato zoals die in het rapport uit 2010 geschetst is. FOTO ROYAL HASKONING

MER onderdeel van onderzoek

Kabinet
verlengt
Noodwet
Van onze correspondent 
Den Haag - Het kabinet heeft de
verlenging van de tijdelijke Wet
maatregelen covid-19 naar de
Tweede Kamer gestuurd. Voor
de Noodwet geldt een maximale
geldigheid van drie maanden en
die loopt op 1 maart af. Omdat
de situatie rond Covid-19 de
maatregelen ‘onverminderd
noodzakelijk’ maken wil het ka-
binet die tot 1 juni verlengen.

De wet geldt ook voor Cari-
bisch Nederland met, zoals be-
kend, de nodige aanpassingen
die de bestuurscolleges de mo-
gelijkheid geeft maatregelen op
maat in te stellen. Dit is nodig,
omdat de situatie rond bijvoor-
beeld besmettingen op elk ei-
land anders is.

De eilandsbesturen hebben
ingestemd met verlenging,
schrijft minister Hugo de Jonge
van Volksgezondheid in de toe-
lichting. De Kamer krijgt nu nog
de mogelijkheid de verlenging af
te wijzen, maar de kans daarop
is vrijwel nihil.

Eén coronapatiënt overleden

Onderzoek uit 2010 geeft antwoord op de
vragen die nu opnieuw gesteld worden
Van onze correspondent
Kralendijk - Zoals deze krant gisteren meldde heeft het
bestuurscollege (BC) samen met het ministerie van In-
frastructuur en Waterstaat (I&W) opdracht gegeven om
de financiële en economische haalbaarheid van een nieu-
we haven te onderzoeken. 



Van onze correspondent
Oranjestad - De regering wil op-
heldering over de verhuizing
van een groep medewerkers van
Water- en Energiebedrijf (WEB)
naar een pand aan de LG Smith
Boulevard. Sommige media
schrijven over een ‘luxe villa met
uitzicht op zee’.

Volgens WEB-directeur Luis

Oduber is er niets aan de 
hand. 

,,Het gebouw van de afdeling
Bedrijfstechnische Zaken, op
het terrein van WEB, heeft pro-
blemen met vocht en schimmel.
Dat is slecht voor de gezondheid
van onze medewerkers. Na het
onderzoeken van de verschillen-
de opties, is gekozen voor het tij-

delijk huren van dit gebouw.”
Tijdelijk betekent volgens hem
een jaar, omdat het gebouw
compleet gerenoveerd moet
worden.

WEB stelt dat het niet makke-
lijk was om in coronatijd een ge-
schikte werkplek te vinden voor
een aanzienlijke groep perso-
neelsleden. 

,,Er moet binnen voldoende
ruimte zijn, voldoende parkeer-
ruimte en het gebouw moet
goed bereikbaar zijn vanaf Ba-
lashi.”

,,De infrastructuur van het ge-
bouw moet voldoen aan onze
vereisten en het gebouw moest
per direct beschikbaar zijn”, al-
dus Oduber.

Van onze correspondent
Oranjestad - Vakbonden Sada,
Seppa, Simar, SPA en Topa heb-
ben de regering per brief laten
weten dat ze mee willen praten
over de invulling van de uitvoe-
ringsagenda die gekoppeld is
aan het Landspakket. 

Ze vinden het niet acceptabel
dat de regering met Nederland
samen beslissingen neemt die

hun leden raken, en de vakbon-
den dan voor een voldongen feit
plaatst. Dat laatste gebeurde vo-
rig jaar toen besloten werd tot
een korting op de salarissen van

de ambtenaren, trendvolgers en
werknemers van gesubsidieerde
instellingen. ,,Wij als vakbonden
willen actief betrokken zijn bij
alle aspecten van de verschillen-

de beleidsterreinen die ge-
noemd worden in het Landpak-
ket. Ook willen we over alle rele-
vante zaken met onze leden van
gedachten kunnen wisselen.”

De vakbondsvertegenwoordi-
gers eisen in hun brief een ver-
gadering op korte termijn, om-
dat het traject van de uitvoe-
ringsagenda al op 1 februari is
ingegaan.

Davelaar werd door oud-mi-
nister Otmar Oduber aangetrok-
ken uit Curaçao om de noodlij-
dende vuilnisophaler in betere
banen te lijden. Omdat hij daar
niet in slaagde besloot Odubers
opvolger, Marisol Lopez-Tromp,
om hem de laan uit te sturen.
Davelaar was het daar niet mee
eens en vond de ontslaggrond

onvoldoende. Daarnaast eiste hij
vergoeding voor de schade die
hij leed doordat het contract voor
de duur van vijf jaar werd ver-
broken.  Advocaat David Kock
bracht namens de regering naar
voren dat Davelaar een contract
had voor de duur van vijf jaar,
maar dat daarin prestatievereis-
ten waren opgenomen. Davelaar

heeft volgens hem geen verbete-
ring bereikt in de financiële po-
sitie van het bedrijf en ook geen
kans gezien de vele achterstalli-
ge betalingen te verminderen.
De Raad van Toezicht heeft zich
meermalen beklaagd over het
gebrek aan plannen en verant-
woording. 

De rechter woog zwaar mee

dat Davelaar niet in staat is ge-
bleken een beter inningsbeleid
tot stand te brengen. Zelf be-
weerde de oud-directeur dat het
niet klopt dat hij die opdracht
had gekregen. Uit correspon-
dentie blijkt echter dat de Raad

van Toezicht aandrong op verbe-
tering van de inning. 

De rechter oordeelde dan ook
dat Davelaar terecht was ontsla-
gen en dat hij geen recht heeft
op uitbetaling van de rest van
zijn contract, zoals de man eiste.
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Henley Davelaar

Brandstof flink duurder
Van onze correspondent
Oranjestad – Vanaf vandaag
gelden nieuwe kleinhandelsprij-
zen voor aardolieproducten. Alle
brandstoffen zijn flink duurder
geworden.

De minister van Economische
Zaken maakt bekend dat benzi-
ne nu 196,3 cent per liter kost.
Dat is 10,4 cent meer dan de af-

gelopen maand het geval was.
Diesel kost nu 158,6 cent per li-
ter, wat een verhoging betekent
van 6,2 cent. 

Voor een liter kerosine moet
140,6 cent worden betaald, 4,6
cent meer dan in de afgelo-
pen maand. De hierboven ge-
noemde prijzen zijn inclusief
BBO/BAZV/BAVP.

Geen vergoeding
ex-directeur Serlimar
Van onze correspondent
Oranjestad - Henley Davelaar is terecht ontslagen als directeur van Serlimar. Voor een
vergoeding ziet de rechter geen reden.

Terwijl de overheid de burgers oproept om toch vooral de coronare-
gels te volgen, gaan de vrijwilligers van de Freewinds onvermoei-
baar door met het ontsmetten van overheidsgebouwen, zoals de
politiebureaus. FOTO FREEWINDS

Weer meer
corona-
besmettingen
Van onze correspondent
Oranjestad - Directie Volksge-
zondheid laat weten dat gisteren
21 mensen negatief getest wer-
den na een eerdere besmetting.
Zij mogen nu uit isolatie of qua-
rantaine. 

Wel waren er 47 nieuwe coro-
nabesmettingen, waarvan vier
onder niet-ingezetenen.

Het aantal actieve besmettin-
gen staat nu op 318, waarvan 53
onder niet-ingezetenen. 

Omdat er weer twee mensen
met het virus zijn overleden,
staat de teller sinds maart vo-
rig jaar 66 personen die aan 
het virus zijn overleden. Er wer-
den gisteren 580 tests uitge-
voerd. 

Het Dr. Horacio E. Oduber
Hospital laat weten dat er 16 pa-
tiënten met corona zijn opgeno-
men, van wie 5 op de intensive
care.

Meerdere 
varianten 
aangetoond
Van onze correspondent
Oranjestad - Het crisisteam van
de regering heeft bekendge-
maakt dat op Aruba zeker tien
gevallen zijn van de Britse vari-
ant van Covid-19 en daarnaast
drie van de California West
Coast-mutatie. Dat blijkt uit ana-
lyses van het Nederlandse
RIVM. 

Het gaat om besmettingen
die in januari zijn vastgesteld en
alle betreffende personen zijn
inmiddels virusvrij. 

Het crisisteam dringt er bij de
bevolking op aan om vooral de
coronaregels in acht te blijven
nemen. 

Salarissen werksters 7 ton
Van onze correspondent
Oranjestad - De overheid betaal-
de in 2020 ongeveer 692.775
florin aan salarissen voor
schoonmaakpersoneel. 

Er waren 251 schoonmakers
in dienst en daarnaast is een
deel van het schoonmaakwerk
uitbesteed aan schoonmaakbe-
drijven. De Sociaal-Economi-
sche Raad (SER) heeft dit uitge-
rekend in een herziene versie
van het rapport ‘Economiseren
binnen het overheidsapparaat’
uit 2014.

Daarbij maakt de SER de
kanttekening dat de personeels-
leden gemiddeld 2.700 florin
per maand ontvangen, wat 
best veel is voor schoonmaak-
werk. 

Volgens de SER is het de
moeite waard om na te gaan of
het niet economischer en effi-
ciënter is om het werk uit te be-
steden. Daarbij zou dan met
schoonmaakbedrijven moeten
worden onderhandeld over het
overnemen van de desbetreffen-
de overheidsmedewerkers.

Opheldering gevraagd over huurpand WEB

Vakbonden willen
inspraak Landspakket



Van onze redactie
Paramaribo - Anders dan de af-
gelopen tien jaar is 25 februari,
de Dag van de Revolutie, vanaf
dit jaar geen vrije dag meer in
Suriname. Met dit besluit wil de
regering van president Chan
Santokhi duidelijk maken dat
Suriname een democratische
rechtstaat is waar geen ruimte is

voor een staatsgreep, staat in de
toelichting bij het besluit.

Op 25 februari 1980 pleegde
Desi Bouterse de zogenoemde
sergeantencoup. Bouterse, die

later president van Suriname
werd, pleegde de staatsgreep sa-
men met vijftien andere ser-
geanten. Hoewel er in Suriname
veel verschillende meningen

zijn over het nut en de gevolgen
van de staatsgreep van 1980, is
het voor Santokhi duidelijk dat
25 februari als vrije dag moet
worden afgeschaft. De ontwrich-
ting van de rechtstaat als gevolg
van de coup is zo groot geweest
dat deze dag niet meer als een
feestdag gezien kan worden, al-
dus de regering.

Van onze redactie
Quito - ‘Claro que se puede’,
luidt de slogan van Pérez: ‘Na-
tuurlijk kan het’, als de overtref-
fende trap van Obama’s ‘Yes we
can’. Onder zijn campagnefilm-
pjes speelt een soundtrack van
inheemse percussie. Het lied be-
zingt ‘een eenvoudig man, een
bewerker van het land, gekleed
in een gekleurde poncho’. Yaku
brengt hoop en werk, zo klinkt
het. Die boodschap werd zondag
beloond. Met 98 procent van de
stemmen geteld staat Pérez op
19,8 procent, net voor de 65-jari-
ge bankier Lasso (19,6 procent),
maar te nipt om al zeker te zijn
van de tweede ronde, schrijft de
Volkskrant.

De 36-jarige kandidaat Arauz,
voorheen minister in de rege-
ring van zijn mentor Correa
(2007 tot 2017) kreeg bijna een
derde van de stemmen. De jon-
ge politicus belooft een terug-
keer naar het beleid van de ex-
president. Correa noemde zijn
ideologie een ‘socialisme van de
21ste eeuw’, hij bond de strijd
aan met strenge internationale
geldschieters IMF en de Wereld-
bank, verminderde armoede

met forse overheidsuitgaven en
smeedde banden met linkse re-
gionale partners zoals Venezue-
la en Cuba. Met corruptiever-
denkingen aan zijn broek ver-
trok hij in 2017 naar België.

De inheemse Pérez nestelde
zich als nieuw links alternatief
tussen de socialist en de liberaal,
die in de campagne de pijlen op
elkaar hadden gericht. Hij pre-
dikt een ‘eerlijke overheid’ waar-
in rechten van minderheden en
natuurbehoud hand in hand
gaan. Als milieuactivist protes-
teerde hij tegen privatisering
van Ecuadors watervoorraad en
tegen mijnbouw op inheemse
grond. Hoewel hij kandidaat is
voor de inheemse partij Pacha-
kutik, reikt zijn populariteit ver-
der dan de circa 7 procent in-
heemse Ecuadorianen.

Een man die tot de Cañari be-
hoort, een gemeenschap van en-
kele duizenden mensen werd
geboren als Carlos, maar veran-
derde in 2017 zijn naam naar
Yaku Sacha, de woorden ‘water’
en ‘berg’ in de inheemse taal
Kichwa. Maandag claimde hij
zijn plek in de tweede ronde en
riep op tot het ‘openen van de

stembussen’ in meerdere pro-
vincies waar onregelmatigheden
waren geconstateerd. Ook de
rechtse kandidaat Lasso, die in-
middels een derde gooi doet
naar het presidentschap, be-
weerde dat hertellingen hem als
tweede achter Arauz zullen
plaatsen.

De huidige president Lenín
Moreno was tijdens de vorige
verkiezingen nog een geestver-
want van zijn voorganger Cor-
rea, maar maakte eenmaal aan
de macht een draai naar rechts.
Hij schroefde overheidsuitgaven
terug en opende het land voor
internationale investeerders.
Middenin de coronacrisis die tot
nog toe aan ruim 15 duizend van

de 17 miljoen Ecuadorianen het
leven kostte (volgens officiële cij-
fers) en de economie deed kelde-
ren, sloot Moreno vorig jaar een
akkoord met het IMF over een
lening van 6,5 miljard dollar.

De rechtse president ging niet
op voor een tweede termijn. Het
stembiljet telde zondag maar
liefst zestien kandidaten. Een
ruime meerderheid van het elec-
toraat, dat in Ecuador verplicht
is om te stemmen, rekende af
met het beleid van de afgelopen
vier jaar door voor een linkse
kandidaat te stemmen. Naast de
inheemse Pérez behaalde ook de
outsider Xavier Hervas, een cen-
trum-linkse zakenman, een ver-
rassende 16 procent.

De beschermde status blijft
tien jaar geldig en moet de mi-
granten de kans bieden om hun
verblijfsstatus te legaliseren.

De beslissing werd aangekon-
digd na een werkoverleg tussen
de president en de VN-Commis-
saris voor de Vluchtelingen Fi-
lippo Grandi. ,,Dit gedurfde hu-
manitaire gebaar dient als voor-
beeld voor de regio en de rest
van de wereld”, zei Grandi.

In Colombia leven veel Vene-

zolaanse migranten, ongeveer
37 procent van alle Venezolanen
in Latijns-Amerika en de Cari-
ben. 

De meeste van hen zijn ge-
vlucht vanwege de grote econo-
mische crisis en politieke onrust
in het land onder president Ni-
colás Maduro, die sinds 2013
aan de macht is.

Ongeveer 1 miljoen van de 1,7
miljoen Venezolanen in Colom-
bia verblijven daar op dit mo-

ment illegaal. De nieuwe status
geeft hen toegang tot basisdien-
sten, waaronder het nationale
gezondheidssysteem en Covid-
19-vaccinatieplannen, is te lezen
in een gedeelde verklaring van
Duque en Grandi. Ook moet die

ze toegang tot de arbeidsmarkt
geven. 

,,Het is een levensverande-
rend gebaar voor de 1,7 miljoen
gevluchte Venezolanen die nu
aanspraak kunnen maken op be-
scherming, zekerheid en stabili-

teit, terwijl ze ver weg zijn van
hun thuis.” Venezolanen moe-
ten zich wel laten registeren om
de beschermde status te krijgen.
Migranten die dit niet doen, lo-
pen alsnog het risico gedepor-
teerd te worden.
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De beslissing werd aangekondigd na een werkoverleg tussen de president en de VN-commissaris voor
de Vluchtelingen, Filippo Grandi.

‘Beschermde
status voor
Venezolanen’
Van onze redactie
Bogota - Colombia gaat ongeveer één miljoen ongedocu-
menteerde Venezolaanse migranten in het land tijdelijk
een beschermde status geven, heeft de Colombiaanse
president Ivan Duque maandag bekendgemaakt. 

Met 98 procent van de stemmen geteld staat Pérez op 19,8 procent,
net voor de 65-jarige bankier Lasso (19,6 procent).

Milieuactivist grote verrassing
bij verkiezingen in Ecuador

Drugsvondst
door marine
Van onze redactie
Mexico-Stad - De Mexicaanse
marine heeft 2,5 ton methamfe-
tamine en 100.000 fentanyl-pil-
len in beslag genomen in de
staat Sinaloa, de thuisbasis van
het gelijknamige kartel van ex-
baas Joaquín ‘El Chapo’
Guzmán. Twee mensen zijn ge-
arresteerd, maakte het Mexi-
caanse parket bekend. De ver-
koopwaarde van de drugs be-
draagt volgens de televisiezen-
der Televisa ruim 90 miljoen
dollar (circa 75 miljoen euro). De
drugs werden tijdens een pa-
trouille ontdekt op een boot die
zonder licht navigeerde. 

Dag van de Revolutie
geen feestdag meer

President weer
op de been
Van onze redactie
Mexico-Stad - De Mexicaanse
president Andres Manuel Lopez
Obrador is hersteld van Covid-
19. Twee weken nadat hij had
gemeld positief te zijn getest op
het coronavirus en in isolatie
ging, gaf hij weer een persconfe-
rentie. ,,We zijn weer op de been
en strijden”, zei het 67-jarige
staatshoofd, zoals gebruikelijk
zonder mondkapje, schrijft Ne-
derlands Dagblad. De links-popu-
listische president kampt met
hartklachten en een hoge bloed-
druk. Obrador krijgt veel kritiek
op zijn aanpak van de coronacri-
sis. In Mexico zijn meer dan
166.000 mensen overleden aan
de gevolgen van het virus, 1,9
miljoen inwoners raakten be-
smet.
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Service/RTV

06.00 VRT Journaal
06.40 M
07.30 NOS Journaal
07.55 Weerbericht Europa/Afrika
08.00 Het geheim van 

de meester
08.40 De wereld van 

de Chinezen
09.25 Rail Away
09.50 Op1
10.45 Nieuwsuur
11.30 Weerbericht Amerika/

Caribiën
11.35 Iedereen Beroemd
12.00 VRT Journaal
12.35 De Afspraak
13.25 Chazia en Puccini
14.05 NOS Journaal
14.20 BinnensteBuiten
14.45 Tijd voor MAX
15.30 Sesamstraat
15.45 Sesamstraat 10 voor...
15.55 NOS Jeugdjournaal
16.00 Willem Wever
16.15 #forever
16.30 Blokken
16.55 Thuis
17.20 EenVandaag
17.45 Dagelijkse Kost
18.00 VRT Journaal
18.40 M
19.30 NOS Journaal
19.55 Weerbericht Europa/Afrika
20.00 Tussen Kunst en Kitsch
20.50 Het Hoge Noorden
21.40 Op1
22.35 Nieuwsuur
23.15 Weerbericht Amerika/

Caribiën
23.20 Andere Tijden
23.50 Iedereen Beroemd
00.00 VRT Journaal
00.35 De Afspraak
01.25 Chazia en Puccini
02.05 NOS Journaal
02.20 BinnensteBuiten
02.45 Tijd voor MAX
03.30 Sesamstraat
03.45 Sesamstraat 10 voor...
03.55 NOS Jeugdjournaal
04.00 Willem Wever
04.15 #forever
04.30 Blokken
04.55 Thuis
05.20 EenVandaag
05.45 Dagelijkse Kost

01.10 MAX Geheugentrainer
01.30 NOS Journaal
02.10 Goedemorgen Nederland
02.30 NOS Journaal
02.40 Goedemorgen Nederland
03.00 NOS Journaal
03.10 Goedemorgen Nederland
03.29 NOS Journaal
03.40 Goedemorgen Nederland
04.00 NOS Journaal
04.10 Goedemorgen Nederland
04.30 NOS Journaal
04.40 Goedemorgen Nederland
05.00 NOS Journaal
05.15 Nederland in Beweging
05.30 NOS Journaal
05.40 MAX Geheugentrainer
06.00 NOS Journaal
06.10 Tijd voor MAX: Lilianne 

Ploumen en meer
07.00 NOS Journaal
07.40 Kook mee met MAX

08.00 NOS Journaal
08.20 Opsporing Verzocht
09.00 NOS Journaal
09.15 Kook mee met MAX
09.25 NOS Journaal
10.20 Op1: Anne Wensing, 

Sjaak de Gouw en meer
11.25 Zondag met Lubach
12.00 NOS Journaal
12.10 Tijd voor MAX
12.56 Politieke Partijen: CDA
13.00 NOS Journaal
13.15 EenVandaag
13.45 NOS Sportjournaal
14.00 M
15.00 NOS Journaal
15.35 Tussen Kunst en Kitsch: 

goedbewaarde ring
16.25 Doorbakken
16.50 Het Dorp: invloed 

van toerisme
17.30 Op1
18.30 NOS Journaal
19.00 Op1
20.00 NOS Journaal
20.25 EenVandaag
21.00 NOS Journaal
00.55 Nederland in Beweging

01.10 Tijd voor MAX: 
Lilianne Ploumen 
en meer

02.00 NOS Journaal 
met gebarentolk

02.10 NOS Journaal
02.30 NOS Journaal 

met gebarentolk
02.37 NOS Journaa
03.00 NOS Journaal 

met gebarentolk
03.10 NOS Journaal
03.45 NOS Jeugdjournaal 

met gebarentolk
04.00 NOS Journaal 

met gebarentolk
04.15 Nederland in Beweging
04.40 De Hofbar: De 

toekomst van biomassa
05.10 Nieuwsuur: o.a. vaccins 

Nederland amateuristisch 
vervoerd

06.00 NOS Journaal
06.25 BinnensteBuiten
06.56 Politieke Partijen: PVDD
07.00 De Nieuws BV
08.30 De Kist
09.00 Metterdaad
09.40 Kassa
10.30 Typisch Utrechtse 

Heuvelrug
11.00 NOS Journaal
11.05 Oppassen!!!
11.30 Met het Mes op Tafel
12.00 NOS Journaal
12.05 Natuur op 2: Wild 

Metropolis
13.00 NOS Journaal
13.15 NOS Journaal Regio
13.20 Carnavalshart
13.50 BinnensteBuiten
14.25 Typisch Utrechtse 

Heuvelrug
14.55 Met het Mes op Tafel
15.30 Atlas
16.10 De Geknipte Gast
16.30 Nieuwsuur
17.20 Andere Tijden: blinde 

pianist Jules de Corte
18.00 Close Up: Suzanne 

Heintz - Art imitating 
life

18.55 De Boeddhistische Blik: 

Normal Is Over
19.50 De Nachtzoen
20.00 Nieuwsuur

01.30 Pingu
01.35 Sesamstraat
01.50 Tik Tak
01.55 Tip de muis
02.05 Zin in Zappelin
02.10 Olivia
02.20 Zin in Zappelin
02.25 Mike de ridder
02.36 Zin in Zappelin
02.40 Kindertijd
02.47 Zin in Zappelin
02.50 Waffel de wonderhond
03.00 Zin in Zappelin
03.05 Shaun het schaap
03.10 Masha en de beer
03.20 De Smurfen
03.30 Nils Holgersson
03.45 NOS Jeugdjournaal
03.50 Joe & Jack
03.55 Koekiemonsters eetkar
04.05 Nelli en Nora
04.10 Pieter Konijn
04.20 Liselotte
04.30 Bol & Smik
04.40 Sarah en Eend
04.45 Bing
04.55 Bo Beer
05.00 Maan en ik
05.25 Bumba
05.30 No-No
05.35 Rita & Krokodil
05.40 Nijntjes avonturen, 

groot en klein
05.50 Hoi Duggee
05.55 Woezel & Pip 

Overal Vriendjes!
06.10 Sesamstraatt 10 voor...
06.20 Clangers
06.30 Angelina Ballerina
06.45 Ella, Oscar & Hoo
06.55 Sesamstraat
07.11 Zin in Zappelin
07.15 Kindertijd
07.25 Zin in Zappelin
07.30 Sien van Sellingen
07.38 Zin in Zappelin
07.40 Mega Mindy
08.07 Zin in Zappelin
08.10 Iedereen K3
08.28 Zin in Zappelin
08.35 Peter Pan
08.55 Zappsport@HOME
09.10 De Zoo
09.20 Studio Snugger
09.40 Topdoks
10.05 Welkom in de 

IJzeren Eeuw
10.30 De dodelijkste 60
10.55 Willem Wever
11.25 Op de dierenambulance 
11.40 De proefkeuken
12.05 Checkpoint
12.30 Freeks Jungle School
12.40 De Buitendienst
13.00 Brugklas
13.15 Op de dierenambulance 
13.30 SpangaS: De Campus
13.45 Het Klokhuis
14.00 NOS Jeugdjournaal
14.25 First Dates
15.25 Meiden Die Rijden
16.20 Doe alsof je thuis bent
17.10 Verboden Liefde
18.05 Sluipschutters
19.35 Meiden Die Rijden
20.30 Doe alsof je thuis bent
21.20 M
00.06 Tekst-TV

TELEVISIE * Tijden onder voorbehoud

BVN
TDS 410 - FLOW 105
WWW.BVN.TV/GIDS

NPO 1
TDS 710 - FLOW 201 / 204

WWW.NPO.NL/GIDS 

NPO 2
TDS 711 - FLOW 202 / 205 

WWW.NPO.NL/GIDS 

NPO 3
TDS 712 - FLOW 203 / 206

WWW.NPO.NL/GIDS 

RADIO

06.00  De Ochtendshow 
           (Desmond Baidjoe)
09.00  In de Baas Z’n Tijd, 
           non-stop de lekkerste 
           hits voor tijdens het werk 
12.00  12-14 met José 
           (José de Bruin)
14.00  Middag Madness
16.00  De Middagshow 
           (José de Bruin)
19.00  Lucas & Steve, 
           Skyline Sessoins
20.00  Dolfijn FM hits

05.30  Ochtendprogramma 

           Radio Nederland 
           Wereldomroep
06.30  Breakfastclub in 
           Papiaments, Engels en 
           Nederlands 
08.00  Programma’s in 
           Papiaments, Engels en 
           Nederlands

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

06.00  Maarten Schakel
09.00  Het Foute Uur
10.00  Paradise Non-stop
12.00  Joris Reer
14.00  Paradise Non-stop
16.00  Nadine Roos
19.00  Paradise Non-stop

DOLFIJN FM                97.3 FM
                                       TDS 98

RADIO KÒRSOU         93.9 FM
                                       TDS 93

PARADISE FM            103.1 FM
                                     TDS 103

LASER 101                  101.1 FM

belangrijke telefoonnummers

ALARM
Politie                                 tel: 911
Brandweer                         tel: 911
Ambulance                        tel: 912
CMC                          tel: 7450000
Kustwacht                          tel: 913
SOS-lijn                             tel: 127
Aqualectra                         tel: 135
Kindertelefoon                   tel: 918

BEREIKBARE 
VERPLEEGKUNDIGE                  
                                  tel: 5687525

STICHTING VAN HET 
WIT GELE KRUIS 
voor thuiszorg ‘Prinses Margriet’
E-mail:
thuiszorg@witgelekruis.com
Website: www.witgelekruis.com
Tijdens kantooruren:
Thuiszorg:
                Tel: 8682344 / 8888889
                                Fax: 8681000
Ouder- en Kinderzorg:
                Tel: 7373584 / 7371316
Na kantooruren en in 
het weekend alle diensten:
                Tel: 5103661 / 6609331

KRAAMKLINIEK 
FUNDASHON DUNA LUS 
Schottegatweg Nrd. 43
P.O 3619                   tel: 8691838
                                  tel: 8692510
Kuido prenatal,          tel: 8692846
Sentro Infese,           tel: 8691838
Ofisina di Konsulta,   tel: 8697103

FUNDASHON 
LECHI DI MAMA
                                  tel: 7475852
E-mail: fundashonlechimama@
gmail.com
Website: www.lechimama.com

DIERGENEESKUNDE
Parera                        tel: 4627027

APOTHEKEN 
Punda
Ant. Drugstore           tel: 7376200 
Otrobanda
Sta. Maria                  tel: 8680800

BUREAU OMBUDSMAN
                                  tel: 4610302
                                  tel: 4610303 
                                 fax: 4619483

Scharlooweg 41, 
E-mail: Info@ombudsman-
curacao.cw
www.ombudsman-curacao.cw

HOTLINE MENSENHANDEL
Curaçao                     tel: 6750200
Bonaire                      tel: 7174811
Bovenwindse Eilanden 
(St. Maarten)             tel: 5862680 

CORONA
informatielijn

van 13.00 tot 
17.00 uur, 

7 dagen per week,
telefoonnummer:

9320
www.gobiernu.cw

ABCourant NV 
Scharlooweg 31
Postbus 725
Willemstad, Curaçao
Tel. 7472200
Fax 7472257
www.antilliaansdagblad.com
algemeen@antilliaansdagblad.com 

UITGEVER
Michael Willemse

REDACTIE CURAÇAO
redactie@antilliaansdagblad.com
Kim Sambo (chef redactie)
Martha van Bergen
Miranda van Boven
Eva Breukink
Gerrinda Hendriks
Monique Jelic
Caroline Slegtenhorst
Fleur Verster (stagiaire)
Bas Woonings (stagiair)

REDACTIE NEDERLAND
Gijs van den Heuvel
Nico van der Ven (fotograaf)

REDACTIE BONAIRE
John van ‘t Hoff
ad.bonaire@gmail.com

REDACTIE ARUBA
ad.aruba@gmail.com
Marjanne Havelaar

FREELANCE MEDEWERKERS
Agnes van Bergen
Eric de Brabander
Michelle Pors-da Costa Gomez
Jan Gulmans

Solange Hendrikse
Julie Hengeveld
Jeroen Heuvel
Jeroen Jansen
Bas Jussen
Els Kroon
Cees Luckhardt
Wim Rutgers

UITGAAN: 
uitgaan@antilliaansdagblad.com
Genie Martina

FOTOGRAAF
Jeu Olimpio

OPMAAKSTUDIO
Brigitte v.d. Winden (coördinator)
Thalysia Gijsbertha
Giornic Nahr

ADVERTENTIE-ACQUISITIE
advertentie@antilliaansdagblad.com
Vanessa Kross (sales manager)
Judary Salomé

ADMINISTRATIE
Jacqueline Maduro (hoofd)
Regine Janga
Bealin Nepomuceno

DISTRIBUTIE
Francis Cijntje (hoofd)

DRUKKERIJ
De Stad NV

ABONNEMENTEN
(Uitsluitend op Curaçao)
Opgave van nieuwe abonnementen
kan schriftelijk of telefonisch op
werkdagen van 8-17 uur 7472200.
Abonnementen gaan uiterlijk drie
dagen na betaling in en lopen tot

wederopzegging. De betaling
geschiedt altijd vooruit.  

ABONNEMENTSTARIEVEN 
(inclusief ob)
Maand                  Naf.      30,00
Kwartaal               Naf.      90,00
Halfjaar                Naf.    180,00
Jaar                       Naf.    360,00

BEËINDIGING ABONNEMENT
Uitsluitend schriftelijk, 4 weken voor
afloop van de abonnementsperiode.
Bij voortijdige beëindiging wordt 
Naf 30,00 administratiekosten in
rekening gebracht.

BEZORGING
Voor bezorgklachten bellen tussen
8:00 en 10:00 uur, maandag t/m
vrijdag, op telefoon 7472200.

ADVERTENTIES
Advertenties kunnen tot 12 uur 
op de dag voor verschijnen worden 
gereserveerd, advertenties voor de
maandageditie opgeven op vrijdag.

LEVERINGSVOORWAARDEN
Op de diensten van ABCourant NV
zijn abonnee- dan wel plaatsings-
voorwaarden van toepassing. Deze
worden op verzoek toegezonden.

PARTNERS
Het internationale nieuws in deze
krant komt tot stand in samenwer-
king met de nieuwsdienst van het
ANP. Tevens zijn er samenwerkings-
verbanden met de redacties van
Caribisch Netwerk van de NTR en
Extra di Boneiru.



Van onze redactie
Den Haag - In WhatsApp-groe-
pen van Forum voor Democratie
gaan tal van racistische berich-
ten rond, meldt EW (voorheen
Elsevier), dat screenshots heeft
gezien. Dit keer gaat het niet om
appgroepen van de jeugdtak van
de partij, maar om groepen
waarin kopstukken, inclusief
partijleider Thierry Baudet, ac-
tief zijn.

In de groepen gaat het vol-
gens EW onder meer over het
verschil in IQ tussen witte men-
sen,’African Americans’ en
‘Hispanics’. Baudet zegt daar-
over: ,,100 is het gemiddelde.
Dus blank 110, hispanic 90, afri-

can 75 oid.” Statenlid Andreas
Bakir, nummer 17 op de lijst
voor de Tweede Kamerverkie-
zingen, zegt: ,,Ik haat negers
niet ze hoeven niet allemaal
dood ofzo. Ik heb wel een voor-
keur of mag dat ook niet meer?
Ik heb geen last van de negers in
Afrika als ze maar daar blijven.”

De meeste appjes waaruit EW
citeert zijn in de zomer van
2020 gestuurd. Eind vorig jaar
viel FVD bijna uit elkaar wegens
berichten over antisemitische
berichten in appgroepen van de
jongerentak JFVD. Veel toenma-
lige FVD-prominenten vonden
dat Baudet daar veel te weinig te-
gen deed. Daarop volgde een

leegloop, waarna voormalige
vertrouwelingen van FVD zelf
een partij oprichtten.

Baudet vraagt in de groep ook
,,Wil jij dat je zus met een neger
thuiskomt?”, waarop nummer
zes op de lijst, Gideon van Meij-
eren, antwoordt: ,,Hell no.” In
de WhatsApp-groepen wordt
ook gescholden met het woord
‘homo’. Baudet redeneert in een
bericht dat de openstelling van
het ‘normale, heteroseksuele
huwelijk’ aan stellen van het ge-
lijke geslacht er uiteindelijk toe
leidt ,,dat vrouwen hun eigen
achternaam houden, kinderen
mogen ‘kiezen’ en mensen uit-
eindelijk überhaupt niet meer

trouwen.” In een video op het
YouTube-kanaal van FVD rea-
geerde Baudet gisteren op de op-
hef. Hij spreekt in de video van
‘al dan niet vervalste screens-
hots’. De partijleider spreekt in
de video ook zijn afschuw uit
van ‘deze nieuwe inquisitie, dit
totalitaire denken waarin je in ie-
mands privéleven kan gaan gra-
ven ... Ik ga er niet eens meer op
in’.

Hij spreekt van een heksen-
jacht, maar zegt wel dat er mis-
schien ‘in privécontext ooit een
grapje is gemaakt’.

Het Openbaar Ministerie wil
niet zeggen of er onderzoek ge-
daan wordt. 

Van onze redactie
Den Haag - De Tweede Kamer
wil dat koning Willem-Alexan-
der op staatsbezoek naar Surina-
me gaat. Dat vraagt een meer-
derheid van de Tweede Kamer
aan het kabinet. Zij steunde een
motie hierover van Tunahan Ku-
zu van Denk.

De diplomatie banden tussen
beide landen worden sinds vorig
jaar weer aangehaald na het ver-
trek van Desi Bouterse die tien
jaar president was. Een staatsbe-
zoek zou goed zijn om de relatie

een verdere impuls te geven.
Dat bezoek van de koning zou

volgens de motie moeten plaats-
vinden in het kader van de vie-
ring van 46 jaar onafhankelijk-
heid van Suriname. Dat wordt

op 25 november in Suriname ge-
vierd. Minister Stef Blok van
Buitenlandse Zaken was afgelo-
pen november in Paramaribo
voor de viering van Onafhanke-
lijkheidsdag. Blok was de eerste

Nederlandse minister die een
bezoek aan Suriname bracht in
tien jaar.

Het laatste staatsbezoek van
het Koninklijk Huis aan de voor-
malige kolonie Suriname was in
1978, drie jaar nadat het land on-
afhankelijk was geworden. Toen
was Juliana nog koningin.

Van onze redactie
Den Haag - De rellen die ont-
stonden na de invoering van de
avondklok hebben voor zeker 1
miljoen euro aan schade veroor-
zaakt. 

Dat schat het Verbond van
Verzekeraars op basis van de
schademeldingen die zijn leden
tot nu toe hebben ontvangen.

De raming gaat puur om de

verzekerde schade, waarschuwt
de branchevereniging. De totale
schade voor ondernemers is gro-
ter, omdat niet alle getroffen on-

dernemers verzekerd waren te-
gen dit soort schade of niet alle
risico’s hadden afgedekt. De
overheid heeft dinsdag een loket
geopend om ondernemers te
compenseren voor de schade zie
ze niet vergoed krijgen van hun
verzekeraar. 

Na de invoering van de avond-
klok kwam het in meerdere ste-
den tot zware rellen. 

Van onze redactie
Den Haag - Minder dan de helft
(45 procent) van de leraren wil
dat de centrale eindexamens dit
jaar doorgaan op de manier die
onderwijsminister Arie Slob in
december heeft afgekondigd,
komt naar voren uit een enquête
van de Algemene Onderwijs-
bond onder 7.500 leden.

Ongeveer 30 procent van de
docenten wil juist dat er geen
eindexamens  worden gehou-

den, dus dat leerlingen slagen of
zakken op basis van de school-
examens. En zo’n 25 procent wil
dat er alleen examens worden af-
genomen in de kernvakken, al
dan niet aangevuld met een pro-
fielvak.

Slob stelde in december voor
om eindexamenleerlingen dit
schooljaar vanwege de corona-
crisis meer ruimte te geven om
hun examens te doen. Zo kun-
nen ze hun examens spreiden

over meerdere tijdsvakken en
krijgen ze een extra herkansing.
De minister neemt later deze
week een besluit hierover.

Volgens de AOb denkt ruim
driekwart van de leraren in het
basis- en voortgezet onderwijs
dat leerlingen minder leren in
onlinelessen. 

Daarbij ziet eenzelfde percen-
tage docenten dat leerlingen
achterstanden hebben opgelo-
pen, soms zelfs forse.
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Minister Slob stelde in december voor om eindexamenleerlingen vanwege de coronacrisis meer ruimte
te geven om hun examens te doen.

Verdeeldheid over doorgaan centrale examens

Verspreiding
Britse variant
minder snel
Van onze redactie
Bilthoven - Het aantal nieuwe coronagevallen blijft voor-
lopig dalen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen week 24.668 mel-
dingen van positieve tests, 14 procent minder dan de
week ervoor.

Het instituut laat in het mid-
den in hoeverre dat komt door
de sluiting van teststraten van-
wege het winterweer. Het is dan
ook niet duidelijk hoe het cijfer
zou zijn uitgevallen als de test-
straten open hadden kunnen
blijven.

Naar verhouding gaat het
steeds vaker om de Britse vari-
ant, maar die versie van het virus
verspreidt zich wel minder snel
dan voorheen. Het zogeheten re-
productiegetal van de Britse vari-
ant is gedaald van 1,28 naar 1,13.
Dat betekent dat honderd men-
sen met de Britse variant gemid-
deld 113 anderen aansteken. Het
reproductiegetal van de oude va-
rianten zakte van 0,86 naar
0,80. Daarmee daalde het repro-
ductiegetal van de totale uitbraak
van 0,97 naar 0,91. ,,De extra
maatregelen van de afgelopen
maanden hebben hun vruchten
afgeworpen”, concludeert het
RIVM.

Door de sluiting van de test-
straten op zondag, en deels ook
maandag en gisteren, konden

minder mensen zich laten tes-
ten op het coronavirus. De loca-
ties hebben in de afgelopen
week iets meer dan 195.000
mensen getest, van wie 10,7 pro-
cent het virus onder de leden
bleek te hebben. De week ervoor
waren ruim 208.000 tests afge-
nomen en testte 11,4 procent
daarvan positief.

Niet in elke regio daalde het
aantal nieuwe gevallen. In Fries-
land en in Gooi en Vechtstreek
steeg het aantal positieve tests
en in Brabant-Noord, Noord-
Holland Noord, Utrecht en
Drenthe bleven de aantallen
min of meer gelijk. Het aantal
positieve tests daalde wel in alle
leeftijdsgroepen.

Het aantal ziekenhuisopna-
mes en sterfgevallen daalde. In
de afgelopen week werden 408
sterfgevallen gemeld, tegen 448
de week ervoor. Ziekenhuizen
namen 1.096 coronapatiënten
op, van wie 172 op de intensive
care. Een week eerder ging het
om 1.278 opnames, van wie 257
op de intensive care.

In een video op het YouTube-ka-
naal van FVD reageerde Baudet
op de ophef. Hij spreekt in de
video van ‘al dan niet vervalste
screenshots’.

‘Racistische uitingen in FVD appgroepen’

Zeker 1 mln
euro schade
door rellen

Kamer wil staatsbezoek aan Suriname
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Van onze redactie
Yangon - Zeker vier mensen
zijn gewond geraakt doordat ze
zijn beschoten door politieagen-
ten bij demonstraties in Myan-
mar. Een vrouw is in het hoofd
geschoten en verkeert in kritieke
toestand. De politie greep in
meerdere steden hard in en ge-
bruikte ook traangas en waterka-
nonnen.

Al vier dagen op rij wordt er in
Myanmar op grote schaal gede-
monstreerd tegen de militaire
junta. Die pleegde op 1 februari
een staatsgreep en nam zo de
macht over van de democratisch
gekozen regering van Aung San
Suu Kyi. In meerdere steden

greep de politie gistermiddag in
met grof geweld. Agenten ge-
bruikten waterkanonnen, traan-
gas, rubberkogels en uiteindelijk
ook echte kogels om groepen
uiteen te jagen. Ongeveer dertig
demonstranten zijn opgepakt in
Mandalay, de tweede stad van
het land.

Volgens de staatstelevisie zijn
politiemensen gewond geraakt
toen ze ‘agressieve’ demonstran-
ten probeerden te verspreiden.
Ook zou een politievoertuig zijn
vernield. Een groep agenten viel
toen het donker was geworden
in de grootste stad Yangon het
hoofdkwartier binnen van Aung
San Suu Kyi’s partij, de Nationa-

le Liga voor Democratie (NLD),
zeiden twee parlementariërs.

Juntaleider Min Aung Hlaing
beloofde maandag nieuwe ver-
kiezingen, maar zei niet wan-
neer. In het land is een grote on-
gehoorzaamheidsactie op gang

gekomen. Artsen, verplegers,
docenten en ambtenaren zijn
gestopt met werken uit onvrede
over de coup. Ze hopen zo dat
het voor de militaire leiding van
het land onmogelijk wordt om te
regeren.

Meerderheid Senaat:
proces grondwettelijk
Van onze redactie
Washington - Een meerderheid in de Amerikaanse Senaat heeft middels een stem-
ming aangegeven het proces tegen Donald Trump grondwettelijk te vinden. De histo-
rische impeachmentprocedure kan zodoende worden voortgezet. Dat gebeurt vandaag.
56 senatoren stemden in met de grondwettelijkheid van het proces en 44 stemden te-
gen.

De stemming volgde op de
openingsverklaringen van de
Democratische aanklagers en de
verdediging van de Republikein-
se oud-president. De raadslie-
den van Trump betoogden dat
de hele procedure ongrondwet-
telijk is, omdat hij niet langer
president is. Hem afzetten heeft
om die reden ook geen zin meer,
aldus de juristen.

Dat er in de Senaat een meer-
derheid is om Trump te vervol-
gen voor zijn aandeel in de ge-
welddadige bestorming van het
Capitool, was op voorhand dui-
delijk. Eind vorige maand stem-
de de Senaat al over een motie
van de Republikeinse senator
Rand Paul die stelt dat vervol-
ging van Trump ongrondwette-
lijk zou zijn. Die haalde het niet.

Van de honderd senatoren stem-
den 55 tegen de motie, onder 
wie vijf Republikeinen. De 
overige 45 Republikeinen waren
voor het stoppen van de vervol-
ging.

De motie van Paul en ook de
stemming gisteren laten wel
zien dat de Democratische aan-
klagers een flinke uitdaging te
wachten staat, want voor een
veroordeling van Trump is de
steun nodig van twee derde van
de aanwezige senatoren. Dat be-
tekent dat zeker zeventien Repu-
blikeinen moeten meestemmen
met de Democraten in de gelijk
verdeelde Senaat.

Trump moet zich in de Se-
naat verantwoorden voor het
‘aanzetten tot opstand’ in de
aanloop naar de bestorming van

het parlementsgebouw op 6 ja-
nuari. Een boze menigte trok na
een speech van de toenmalige
president naar het Capitool in
Washington, waar politici bezig
waren de verkiezingsoverwin-
ning van de Democraat Joe Bi-
den goed te keuren. Aanhangers
van Trump liepen de politie on-
der de voet en drongen het ge-
bouw binnen. Er vielen vijf do-
den.

Dat Trump wordt vervolgd na
de dodelijke rellen, kan om
meerdere redenen historisch
worden genoemd. Trump kreeg
als enige president twee keer te
maken met een afzettingsproce-
dure. Ook gaat hij de geschiede-
nis in als de eerste oud-president
die wordt vervolgd door het Con-
gres.

Borrells bezoek aan Moskou was op voorhand al omstreden. 

Buitenlandchef moet weg 
om vernedering Moskou 
Van onze redactie
Brussel - Een tachtigtal Europar-
lementariërs vindt dat EU-bui-
tenlandchef Josep Borrell na zijn
‘vernederende’ Ruslandreis niet
kan aanblijven. Als Borrell de
eer niet aan zichzelf houdt, moet
zijn baas Ursula von der Leyen
ingrijpen, schrijft onder ande-
ren Peter van Dalen van de
ChristenUnie.

Borrells bezoek aan Moskou
was op voorhand al omstreden.
Flink wat Europarlementariërs
en meerdere EU-landen zagen
hem liever niet afreizen. Boven-
op de vele meningsverschillen
die er al waren, had Rusland ook
nog eens de nog nauwelijks van
een gifmoordaanslag herstelde
Kremlincriticus Aleksej Navalni
gearresteerd.

Maar Borrell hield vol dat de
kille verstandhouding juist om
overleg vraagt en ging toch. De
hoogste diplomaat van de EU
kreeg in een volgens hem ‘agres-
sief opgezette’ persconferentie
felle kritiek van de Russische
minister van Buitenlandse Za-
ken. Bovendien zette Rusland
nog tijdens Borrells visite drie
diplomaten uit EU-landen uit.
Dat geldt onder diplomaten niet
als toonbeeld van hoffelijkheid.

Het ‘vernederende’ verloop
van het bezoek heeft de reputatie

van de EU geweldige schade toe-
gebracht, schrijven meer dan
tachtig van de ruim zevenhon-
derd Europarlementariërs in
een brief aan Von der Leyen.
Borrell zou niet of nauwelijks
weerwerk hebben geboden.

De briefschrijvers zijn vooral
christendemocraten, conserva-
tieven en een enkele liberaal.
Het merendeel komt uit Oost-
Europese lidstaten.

Borrell verdedigde zich de af-
gelopen dagen. De EU-topdiplo-
maat mag dan in het openbaar
hebben gezwegen, binnenska-
mers heeft hij de Russische mi-
nister Lavrov wel degelijk de
waarheid gezegd, stelt hij. Bor-
rell heeft naar eigen zeggen een
duidelijke boodschap afgegeven
en daarmee zijn missie toch vol-
bracht.

Dat het niet van een bezoek
aan de opgesloten Navalni
kwam, wijt Borrell aan het uit-
blijven van Russische toestem-
ming. En zijn opzienbarende
ontkenning dat er aan nieuwe
sancties tegen Rusland wordt
gewerkt, zou verkeerd zijn be-
grepen. Hij bedoelde dat er nog
geen concreet voorstel op tafel
lag.

Von der Leyen liet maandag al
weten dat ze helemaal achter de
buitenlandchef staat.

‘Duitsland tot
eind februari
nog op slot’
Van onze redactie
Berlijn - De Duitse bondskanse-
lier Merkel wil haar land zeker
tot eind februari grotendeels op
slot houden in de strijd tegen
corona. Als versoepelingen van
de coronamaatregelen mogelijk
worden, is het wel de bedoeling
dat de basisscholen meteen
opengaan, zei Merkel tegen
christendemocratische partijge-
noten. Ook kinderopvang, kap-
pers en winkels komen dan als
eerste aan de beurt. De Duitse
regeringsleider en de leiders van
de deelstaten houden vandaag
weer topberaad over de corona-
crisis.

Van onze redactie
Washington - Republikeinen
zijn niet blij met het optreden
van de advocaten van oud-pre-
sident Donald Trump tijdens
de eerste dag van het proces in
de Senaat. Bruce Castor en
David Schoen konden ook bij
juristen geen potten breken.

Volgens CNN is Trump
woedend. Adviseurs van de ex-
president zeggen dat hij bijna
schreeuwend de beelden zag.
Andere Republikeinen zijn
ook niet blij en spreken van
een krankzinnig en desastreus
optreden van de juristen.

De kritiek op vooral Castor

was vernietigend. Zwalkend,
onsamenhangend, niet te
volgen, waren enkele van de
commentaren.

Het was ook het optreden
van team-Trump dat senator
Bill Cassidy zover kreeg om
over te lopen naar de andere

kant. De Republikein was het
eens met de Democratische
aanklagers dat de zaak tegen
Trump grondwettelijk is.

Zijn collega John Cornyn
was eveneens niet onder de
indruk. ,,Ik heb een hoop
advocaten en een hoop beto-
gen gezien en dit was niet een
van de beste.” Hij was net als
anderen vooral vernietigend
over Castor. Hij ‘bazelde maar
door en door en door’. De
Texaan veranderde in tegen-
stelling tot zijn collega uit
Louisiana niet van mening
over de grondwettelijke basis
voor de zaak.

‘Optreden
advocaten

Trump
desastreus’

De politie greep in meerdere steden hard in en gebruikte ook traan-
gas en waterkanonnen.

Gewonden tijdens 
protesten Myanmar



Van onze redactie
Den Haag - ADO Den Haag
moet op zoek naar een nieuwe
technisch manager. Martin Jol
vulde die rol in tot en met de
voorbije transferperiode en
wordt nu verantwoordelijk voor
het realiseren van een gezamen-
lijke topsportlocatie in het Zui-
derpark voor het eerste elftal, de
jeugd en de vrouwentak.

,,Ik denk dat we er alles aan
hebben gedaan om ADO Den
Haag op de rails te krijgen. Met
de komst van Nasser El Khayati
is de selectie rond en is mijn

werk op technisch vlak gedaan.
Het is een geschikt moment om
me terug te trekken als hoofd
van het Technisch Hart, ook 
omdat de club nu alle tijd krijgt
om op zoek te gaan naar een
technisch manager”, aldus de
65-jarige Jol, die eerder Ruud
Brood aanstelde als opvolger van

de ontslagen Aleksandar Ranko-
vic.

ADO wil graag dat meer spe-
lers uit de jeugdopleiding door-
stromen naar de selectie. Een
gezamenlijke trainingslocatie
voor alle teams moet daarbij hel-
pen. Algemeen-directeur Mo-
hammed Hamdi: ,,Ik ben con-
tent dat Martin zich nu onder
meer gaat inzetten voor het top-
sportcentrum in het unieke Zui-
derpark, de plek waar het alle-
maal begon en tevens een be-
langrijk onderdeel van ons
meerjarenplan.”

Van onze redactie
Melbourne - Rafael Nadal heeft
zich zonder setverlies verzekerd
van een plek in de tweede ronde
van de Australian Open. De als
tweede geplaatste Spanjaard was
in een uur en 52 minuten met 6-
3 6-4 6-1 de Serviër Laslo Djere,
de mondiale nummer 56, de
baas. Voor de 34-jarige Nadal
was het zijn eerste wedstrijd van
het jaar. In aanloop naar de Aus-
tralian Open zou hij deelnemen
aan de ATP Cup, maar op het
landentoernooi kwam hij van-
wege rugproblemen niet in ac-
tie. In zijn eerste partij leek Na-
dal weinig last te hebben van
zijn rug. ,,Het waren vijftien las-
tige dagen voor me met de zor-

gen om mijn rug, dus ik moest
overleven vandaag. Ik heb ge-
daan wat ik moest doen”, zei Na-
dal. ,,Natuurlijk was het geen
ideale voorbereiding voor me,

maar ik leef van dag tot dag.”
In de tweede ronde neemt Na-

dal het op tegen de winnaar van
het duel tussen de qualifiers Mi-
chael Mmoh en Viktor Troicki.

De trainers van beide ploegen
moeten improviseren vanwege
schorsingen en blessures. Ajax
en PSV troffen elkaar exact een
maand geleden ook in Amster-
dam (2-2). Sindsdien is er veel
gebeurd.

Ajax heeft de leiding in de
Eredivisie inmiddels stevig in
handen gekregen. PSV blijft de
grootste concurrent, maar is wel
7 verliespunten achterop ge-
raakt. Dat is ook pijnlijk voor
PSV-trainer Roger Schmidt, die
zijn topspelers eind vorig jaar
vaak rust gunde om in januari te
kunnen excelleren. Zowel Ajax
als PSV strijdt nog om de lands-
titel, de KNVB-beker en winst

van de Europa League. Van die
drie uitdagingen heeft het natio-
nale bekertoernooi voor beide
clubs het minste aanzien, al
blijft Schmidt herhalen dat het
hoog tijd wordt dat PSV na 2012
weer eens de KNVB-beker wint.
Ajax won in 2019 de laatste afge-
ronde editie van het bekertoer-
nooi. Trainer Erik ten Hag be-
schouwt de KNVB-beker als een
prijs, maar liet in de vorige ron-
de tegen AZ wel acht andere
spelers beginnen. Dat heeft hij
in een Europees duel of compe-
titiewedstrijd nog nooit gedaan.
Voor Ajax is de bekerkraker te-
gen PSV het eerste duel na een
regelrechte rampweek. Record-

aankoop Sébastien Haller werd
per ongeluk niet ingeschreven
voor de Europa League en doel-
man André Onana kreeg een do-
pingschorsing van een jaar op-
gelegd. Talent Brian Brobbey liet
weten dat hij komende zomer
transfervrij vertrekt uit Amster-
dam en Quincy Promes zag zijn
terugkeer naar Spartak Moskou
voorlopig niet doorgaan, terwijl
Ajax met Oussama Idrissi al een

vervanger had aangetrokken.
Ajax mist behalve Onana ook
Ryan Gravenberch. De midden-
velder moet een schorsing van
één bekerduel uitzitten. Ondui-
delijk is nog of Nicolás Tagliafi-
co en Noussair Mazraoui vol-
doende fit zijn. De 38-jarige
doelman Maarten Stekelenburg
lijkt de logische vervanger van
Onana. PSV treedt in Amster-
dam aan zonder de geblesseerde

Mario Götze, Cody Gakpo, Nick
Viergever en Noni Madueke.

PSV wacht dit seizoen nog al-
tijd op een zege in een nationaal
topduel. Van Feyenoord, AZ en
Vitesse werd verloren. Tegen
Ajax verspeelde het een voor-
sprong van 2-0 (2-2). Met de wij-
ze lessen van dat duel in het ach-
terhoofd, wil de club uit Eindho-
ven dit keer beter voor de dag
komen.
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Zowel Ajax als PSV strijdt nog om de landstitel, de KNVB-beker en winst van de Europa League.

Ajax en PSV
strijden om
halve finales
Van onze redactie
Amsterdam - Onder het gesloten dak van de Johan Cruijff
ArenA strijden Ajax en PSV vanavond om een plaats in
de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker. 

Nadal:,,Het waren vijftien lastige dagen voor me met de zorgen om
mijn rug, dus ik moest overleven vandaag.”

Nadal
overtuigend
door 1e ronde

Geen quarantaine in Tokio
Van onze redactie
Tokio - Sporters die meedoen
aan de Olympische Spelen van
Tokio, worden minimaal één
keer per vier dagen getest op het
coronavirus. Bij een positieve
uitslag gaat de deelnemer direct
in isolatie. Over een quarantai-
neperiode bij aankomst in Tokio
staat niets vermeld in het draai-
boek voor de atleten, dat het or-
ganisatiecomité gisteren online
zette. Het draaiboek krijgt in de
aanloop naar de Spelen nog ze-
ker twee updates, in april en ju-
ni.

Voor onder meer de wielren-

ners is het een meevaller dat ze
bij aankomst in Tokio niet in
quarantaine hoeven. De Tour de
France eindigt op 18 juli, amper
een week voor de start van de
Spelen. De wegwedstrijd voor de
mannen is op zaterdag 24 juli,
de tijdrit vier dagen later.

De tennissers die meedoen
aan de Australian Open moes-
ten afgelopen maand bij aan-
komst in Australië wel twee we-
ken in quarantaine. Het Interna-
tionaal Olympisch Comité (IOC)
en de Japanse organisatoren vin-
den dat vooralsnog niet nodig
voor de Spelen.

Jol stopt bij
ADO Den

Haag

Scheids krijgt rust
in Premier League
Van onze redactie
Londen - De bedreigde voetbal-
scheidsrechter Mike Dean krijgt
op eigen verzoek vrijaf. Hij hoeft
vanaf komend weekeinde even
geen duels in de Engelse Pre-
mier League te leiden.

Dean en zijn familieleden
werden de afgelopen dagen met
de dood bedreigd op sociale me-
dia. Hij gaf zaterdag de Tsjechi-
sche middenvelder Tomas Sou-
cek van West Ham United een
rode kaart in een duel met Ful-
ham (0-0). West Ham ging met
succes in beroep tegen die be-
slissing en zo ontsnapte Soucek

aan drie duels schorsing. De
Tsjech moest van het veld om-
dat hij met zijn arm, ogenschijn-
lijk per ongeluk, tegenstander
Aleksandar Mitrovic in het ge-
zicht raakte bij een spelhervat-
ting. Hij bood ook direct zijn
verontschuldigingen aan. Dean
ging op advies van de VAR de
beelden bekijken en besloot
rood te trekken, tot verbijstering
van vrijwel iedereen.

Dean fluit vandaag nog wel
het FA Cup-duel tussen Leices-
ter City en Brighton & Hove Al-
bion en wordt vervolgens even
uit de wind gehouden.
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Willemstad, Curaçao
Tel. 7472200
Fax 7472257
www.antilliaansdagblad.com
algemeen@antilliaansdagblad.com 

UITGEVER
Michael Willemse

REDACTIE CURAÇAO
redactie@antilliaansdagblad.com
Kim Sambo (chef redactie)
Martha van Bergen
Miranda van Boven
Eva Breukink
Gerrinda Hendriks
Monique Jelic
Caroline Slegtenhorst
Fleur Verster (stagiaire)
Bas Woonings (stagiair)

REDACTIE NEDERLAND
Gijs van den Heuvel
Nico van der Ven (fotograaf)

REDACTIE BONAIRE
ad.bonaire@gmail.com
John van ‘t Hoff

REDACTIE ARUBA
ad.aruba@gmail.com
Marjanne Havelaar

FREELANCE MEDEWERKERS
Agnes van Bergen
Eric de Brabander
Michelle Pors-da Costa Gomez
Jan Gulmans
Solange Hendrikse
Julie Hengeveld
Jeroen Heuvel
Jeroen Jansen
Bas Jussen
Els Kroon
Cees Luckhardt
Wim Rutgers

UITGAAN: 
uitgaan@antilliaansdagblad.com
Genie Martina

FOTOGRAAF
Jeu Olimpio

OPMAAKSTUDIO
Brigitte v.d. Winden (coördinator)
Thalysia Gijsbertha
Giornic Nahr

ADVERTENTIE-ACQUISITIE
advertentie@antilliaansdagblad.com
Vanessa Kross (sales manager)
Judary Salomé

ADMINISTRATIE
Jacqueline Maduro (hoofd)
Regine Janga
Bealin Nepomuceno

DISTRIBUTIE
Francis Cijntje (hoofd)

DRUKKERIJ
De Stad NV

ABONNEMENTEN
(Uitsluitend op Curaçao)
Opgave van nieuwe abonnementen kan
schriftelijk of telefonisch op werkdagen
van 8-17 uur 7472200. Abonnementen
gaan uiterlijk drie dagen na betaling in
en lopen tot wederopzegging. De
betaling geschiedt altijd vooruit.  

ABONNEMENTSTARIEVEN 
(inclusief ob)
Maand                 Naf.     30,00
Kwartaal              Naf.     90,00
Halfjaar               Naf.   180,00
Jaar                      Naf.   360,00

BEËINDIGING ABONNEMENT
Uitsluitend schriftelijk, 4 weken voor
afloop van de abonnementsperiode. Bij
voortijdige beëindiging wordt 
Naf 30,00 administratiekosten in
rekening gebracht.

BEZORGING
Voor bezorgklachten bellen tussen 8:00
en 10:00 uur, maandag t/m vrijdag, op
telefoon 7472200.

ADVERTENTIES
Advertenties kunnen tot 12 uur 
op de dag voor verschijnen worden 
gereserveerd, advertenties voor de
maandageditie opgeven op vrijdag.

SEA TURTLE 
CONSERVATION 
CURAÇAO

FOUND A NEST?    ON FACEBOOK
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