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Het moment waarop Ivar Asjes zijn handtekening zet onder de akte waarin hij als
nieuwe premier van Curaçao wordt benoemd.
FOTO REGERING VAN CURAÇAO

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Loterijverkopers Jurino Eugenio
en Ottley Pieternella zijn gisteren in het gelijk
gesteld door het Gerecht in Eerste Aanleg.
Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK)
moet binnen 24 uur de verkoop van bonboeken aan beide loterijhouders hervatten.
Eugenio, eigenaar van
Sure Lottery, spande op 8
mei een kort geding aan
tegen FWNK. Pieternella
volgde op 20 mei. Eugenio
koopt al jaren bonboeken
bij Wega di Number, al
heeft hij geen geldige loterijvergunning. Deze is
op 30 oktober vorig jaar
aangevraagd, maar op die
aanvraag is nog niet beslist.
FWNK besloot op 11
april dit jaar de verkoop
van bonboeken aan Eugenio plotseling stop te
zetten omdat de vereiste vergunningen zouden
ontbreken. De rechter oordeelde echter dat dit besluit niet zomaar genomen kan worden, omdat
FWNK jarenlang gedoogde dat Eugenio bonnen
verkocht en bonnenboeken inkocht. ,,Gelet hierop
heeft gedaagde niet de bevoegdheid om plotsklaps
de verkoop te staken.”
Eugenio is echter niet
de enige loterijverkoper
zonder vergunning.
,,Het gerecht heeft er bij
dit oordeel rekening mee
gehouden dat eiser genoegzaam aannemelijk
heeft gemaakt dat op dit
moment geen enkele bonnenverkoper in het bezit is
van een geldige vergunning, zulks in afwachting

van de verlenging van de
vergunning voor het jaar
2013”, zo constateerde de
rechter.
Loterijverkoper Pieternella beschikte vorig jaar
nog wel over een vergunning, maar het verzoek
om verlenging van de vergunning voor 2013 is nog
niet verleend. Op 26 april
liet Wega di Number aan
Pieternella weten geen
bonnenboeken aan hem te
willen verkopen, omdat hij
aan Eugenio zou doorverkopen, zo stelde FWNK.
Pieternella verklaarde
op de zitting dat hij anderhalf tot twee, soms drie
bonboeken per dag gebruikt, van doorverkoop
zou dan ook geen sprake
zijn. De rechter oordeelde
dat FWNK tot drie bonboeken per dag aan Pieternella moet gaan leveren.
Eerder al beklaagde Sure Lottery zich over ongelijke behandeling door
FWNK, waar concurrenten Robbie’s Lottery en Joe
Black als enige loterijen in
zijn
vertegenwoordigd.
Zijn loterij zou stelselmatig worden tegengewerkt
door FWNK, waar loterijbazen Robertico ‘Robbie’
dos Santos en Nelson Farah als bestuursleden een
dikke vinger in de pap
hebben.
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Het nieuwe kabinet, voorgezeten door Ivar Asjes als premier. Minister Rubia Bitorina
en Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels staken na de beëdiging hun vuist in de
lucht om de herinnering van de overleden PS-leider Helmin Wiels te eren en om aan
te tonen dat zij ‘Soberano’ zijn.
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Kabinet Ivar Asjes beëdigd
Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - Het nieuwe,
politieke kabinet, voorgezeten door Ivar Asjes (Pueblo Soberano) is gisteren
door waarnemend gouverneur Adèle van der
Pluijm-Vrede beëdigd. Dit
is het vierde kabinet dat
Curaçao kent na de autonome status op 10 oktober
2010. Na de beëdiging
hield het nieuwe kabinet
haar eerste ministerraadvergadering waarbij, gedurende een uur tijd, onder
andere de verschillende
portefeuilles werden besproken. Kabinet Asjes zal
het takenkabinet van Daniel Hodge, dat iets meer
dan vijf maanden heeft ge-

zeten, opvolgen en bestaat
uit Asjes als premier,
Etienne van der Horst
(PAIS) als minister van
Bestuur, Planning en
Dienstverlening, José Jardim (Glenn Sulvaran) als
minister van Financiën,
Bernard Whiteman (PS)
als minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Jean-Marie Francisca (PS)
als minister van Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en
Welzijn, Nelson Navarro
(PAIS) als minister van
Justitie, Stanley Palm
(PAIS) als minister van
Economische Ontwikkeling, Rubia Bitorina (PS)
als minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur
en Sport en Earl Balborda

(PNP) als minister van
Verkeer,
Vervoer
en
Ruimtelijke
Planning.
Marvelyne Wiels (PS) is
aangesteld als Gevolmachtigde minister van
Curaçao in Den Haag.
Met uitzondering van
Wiels, Asjes, Francisca en
Palm, zijn de ministers
van dit politiek kabinet afkomstig van het takenkabinet. Zij waren aangesteld door de coalitiepartijen om voor de periode van
drie tot zes maanden orde
op zaken te stellen onder
andere op het gebied van
financiën.
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Pueblo Soberano
viert feest

Frits Goedgedrag,
destijds gezaghebber
van Bonaire, opende
op 5 maart 1994 de
expositie van beelden,
schilderijen, grafiek
en aquarellen van Nic
Jonk. De titel van de
expositie luidde:
Holland Art
Caribbean. Jonk zelf
overleed later in 1994
maar zijn kunstgedachte leeft nog
voort, onder andere in
zijn eigen museum.
Jan Gulmans schrijft
hierover in AD Wikènt
van vandaag. Verder
in de weekendbijlage
het derde artikel van
Islelly ‘Tilly’ Pikerie in
het kader van haar
promotieonderzoek.
Dit deel gaat over
Good Governance en
de Raad voor de
Volksgezondheid
(RvV).
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