
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Kennis-
centrum Beroeps-
onderwijs Bedrijfs-
leven (KBB) stopt per
1 juni met het leer-
werktraject waaraan
zo’n 25 jongeren mee-
doen. 

Het ministerie van Soci-
ale Ontwik-keling, Arbeid
en Welzijn (SOAW) ver-
strekt geen beschikking en
doet geen betaling,
waardoor KBB voortijdig
moet stoppen.

Directeur Gofrie van
Lieshout van KBB heeft
minister Jeanne-Marie
Francisca van Sociale Ont-
wikkeling, Arbeid en Wel-
zijn (SOAW) woensdag
een brief gestuurd, waarin
zij de minister meedeelt
dat KBB niet langer door
kan gaan. ,,Nu zijn er ech-
ter bijna vijf maanden van
2014 verstreken en on-
danks herhaaldelijk ver-
zoek en het steeds tijdig
indienen van de verant-
woording en benodigde
documenten, wordt er
vanuit SOAW geen ge-

hoor gegeven aan het ver-
zoek invulling te geven
aan het inhoudelijke pro-
gramma voor 2014”, stelt
Van Lieshout in de brief,
die in het bezit is van deze
krant. Op 19 oktober 2011
werd er door de Raad van
Ministers een subsidie
toegekend aan KBB voor
de jaren 2012, 2013 en
2014. Sinds half 2013 ver-
loopt alles al stroef, geeft
de directeur aan, maar dit
jaar is er nog niets gereali-
seerd door het ministerie.
,,Ook is er geen beschik-
king verstrekt en geen be-
taling gedaan. Hierdoor
zijn wij genoodzaakt de lo-
pende projecten stop te
zetten per 1 juni 2014, een
uitzondering makend
voor de huidige groep die
een leerwerktraject volgt
op locatie. Gezien hun
persoonlijke situatie zul-
len zij de komende twee
weken nog worden bege-
leid, namelijk tot en met
vrijdag 13 juni. In de week
daaropvolgend zal SOAW
een overzicht ontvangen
per persoon van de bereik-
te leerdoelen.”

KBB zegt het te betreu-
ren dat de 25 kandidaten
die al zijn gestart nu moe-
ten stoppen. Het gaat hier-
bij om drie groepen: De
eerste groep zal niet gecer-

tificeerd worden en er zal
geen proeve van be-
kwaamheid worden afge-
nomen, de tweede groep
moet stoppen met het op-
stellen van een portfolio
en zal geen leerwerktraject
doorlopen en de derde

groep kan niet starten. Het
was voorheen de sector Ar-
beid van SOAW die de in-
houdelijke invulling ver-
zorgde. Sinds de tweede
helft van 2013 verloopt de
samenwerking ‘stroef’,
schrijft KBB. Vanaf dat

moment hadden er kandi-
daten aangewezen moeten
worden zodat het traject
gestart kon worden, maar
KBB ontving pas begin 
dit jaar de eerste kandida-
ten. ,,Terwijl de vaste
kosten doorliepen stond

het project stil. Hierop is
meerdere malen gewezen
door KBB”, aldus Van
Lieshout. 

Minister Francisca zit
momenteel in het buiten-
land en liet desgevraagd
weten de brief nog niet te
hebben gezien. Zij kon
dan ook nog niet reageren. 
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Gedwongen stop KBB

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Ctex, het
nieuwe datacenter te Seru
Mahuma, voelt de hete
adem van de crediteuren
in de nek. Een zevental
grote leveranciers die nog
veel geld tegoed hebben
van Curaçao Technology
Exchange nv heeft zich
verenigd en naast Ctex ook
het consortium banken
onder aanvoering van AIB
(Aruban Investment
Bank) aangeschreven. 

Ctex-topman Anthony
de Lima herhaalt tegeno-
ver het Antilliaans Dagblad
met de banken in gesprek
te zijn over herstructure-
ring van de financiering.
Intussen raakt het geduld
van aannemer Dusron,

W.G. Trapenberg Air Con-
ditioning, Dynaf Caribbe-
an, Installation Technolo-
gies, Miles Trucking, In-
dustech en Unica Groep
op. Zij hebben een advo-
caat in de arm genomen.
De groep crediteuren
heeft het standpunt inge-
nomen dat uiterlijk mor-
gen 31 mei alle erkende
vorderingen moeten zijn
betaald of dat Ctex ten-
minste en bankgarantie
afgeeft. Zo niet wordt se-
rieus overwogen om vol-
gende week het faillisse-
ment van het pas in maart
jongstleden officieel geo-
pende datacenter aan te
vragen. Los daarvan kun-

nen de individuele schul-
deisers overgaan tot ‘meer
fysieke maatregelen’ zoals
retentierecht en het weg-
halen van spullen die 
onder eigendomsvoorbe-
houd zijn geleverd. Maar
dit leidt tot een acuut pro-
bleem voor de bedrijfsvoe-
ring van Ctex. De crediteu-
ren en hun advocaat reali-
seren dat faillissement of
beslag ook niets oplevert. 

De advocaat van Ctex er-
kent de meeste schulden,
die zo’n anderhalf miljoen
gulden bedragen nog zon-
der de betwiste vordering
van 1,4 miljoen van Dus-
ron Bouwbedrijf meegere-
kend. Ctex heeft zelf overi-

gens nog recht op 2,9 mil-
joen teruggave van de
overheid in verband met
(teveel) betaalde belastin-
gen omdat de e-zone-sta-
tus pas recent is geforma-
liseerd. Sommige credi-
teuren zouden eventueel
bereid zijn akkoord te
gaan met omzetting van
dit Ctex-tegoed bij de over-
heid in belastingverreke-
ning voor de bedrijven. Uit
de stukken in het bezit van
deze krant blijkt dat allen
beseffen dat actie die leidt
tot het omvallen van Ctex
‘geen toegevoegde waarde
heeft’. AIB heeft aangege-
ven dat de claims onder de
aandacht zijn bij de bank

en de andere geldschie-
ters. Een kapitaalinjectie
lijkt nodig of herstructure-
ring met bijvoorbeeld een
lagere rente en/of langere
leen- en aflossingsperiode.
De salarissen bij Ctex wor-
den deze maand later uit-
betaald.
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Ideale wind voor windsurfcompetitie

Onder ideale weersomstandigheden ging gisteren de zesde jaarlijkse vierdaagse Curaçao Challenge van start. Een
straffe oostenwind van rond de 20 knopen zorgde ervoor dat de ruim honderd deelnemers aan de windsurfcompe-
titie zowel op het Spaanse Water als op open zee voor het directeursstrand met elkaar de strijd konden aangaan.
De competitie omvat slalomwedstrijden en freestyle heats. Rond het middaguur kwamen liefhebbers van ‘suppen’
(stand-up paddling) aan bod tijdens een fun competitie. Zondag vindt de finale plaats. FOTO ELS KROON

Ministerie SOAW weigert leerwerktraject te betalen
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