
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een ‘zorge-
lijke ontwikkeling’ blijft
volgens minister José
Jardim van Financiën ‘de
sterke afname van de
intrinsieke waarde van 
een aantal overheids-nv’s
(ONV’s) van Curaçao.

,,Een aantal van deze bedrij-
ven vertoont een negatieve in-
trinsieke waarde. De overheid is
in de meeste gevallen 100 pro-
cent eigenaar. Genoemde ont-
wikkelingen kunnen, bij onge-
wijzigd beleid, leiden tot finan-
ciële risico’s voor de overheid.”
Ook het College financieel toe-
zicht (Cft) waarschuwde hier
eerder voor.

Jardim voegt eraan toe dat van
een aantal overheids-nv’s nog
steeds de jaarrekening 2012
mist ‘waardoor een meer actueel
beeld ontbreekt’. In de jongste
Financiële Management Rap-
portage (FMR) wordt melding
gemaakt van verschillende over-
heids-nv’s. Zoals Nieuwe Post
Nederlandse Antillen (NPNA,
tegenwoordig Cpost Internatio-

nal); Curaçaose Dok Maatschap-
pij Holding (CDM); PSB Bank
(Postspaarbank); Analytisch Dia-
gnostisch Centrum (ADC); Inte-
grated Utility Holding (Aqualec-
tra); en United Telecommunica-
tions Services (UTS). 

De deelneming Nieuwe Post
Nederlandse Antillen (NPNA) is
zo’n overheids-nv met een nega-
tieve intrinsieke waarde, name-
lijk van bijna 22 miljoen gulden.
In de jaarrekening 2012 van het
Land is deze deelneming op ni-
hil gewaardeerd. De accountant
heeft bij de jaarrekening 2012
van NPNA een controleverkla-
ring met beperking afgegeven.
De onderbouwing van dit oor-
deel heeft onder andere betrek-
king op het ontbreken van vol-
doende en geschikte controle-in-
formatie inzake de vrijval van de
voorziening voor ‘duurtetoe-
slag’. Voor NPNA was in de
‘Agreement for Concession
Contract to provide Postal and
Post Banking Services in the Ne-
therlands Antilles’ namelijk op-
genomen dat de overheid ver-
antwoordelijk is voor alle pensi-
oenverplichtingen voor een
bepaalde tijd. ,,Onduidelijk is

vooralsnog voor welk deel de
overheid verantwoordelijk zou
zijn”, aldus het verslag van Fi-
nanciën.

Wat betreft dokmaatschappij
CDM Holding nv geldt dat gere-
kend vanaf 10-10-’10 sprake is
van ‘een blijvende waardever-
mindering’. ,,De historische
kostprijs van de deelneming
CDM is daarom met 2,6 miljoen
afgewaardeerd tot boekwaarde
nihil. Deze vermogensmutatie is
ten laste van de algemene reser-

ve gebracht.” Over Analytisch
Diagnostisch Centrum (ADC)
nv stelt de FMR: de jaarrekening
2010 is onlangs beschikbaar ge-
komen voor het ministerie van
Financiën. ,,Hieruit blijkt voor
ADC een negatieve intrinsieke
waarde per ultimo 2010,
waardoor de historische kost-
prijs moet worden terugge-
bracht naar nul.” Ook deze af-
waardering is ten laste van de al-
gemene reserve gebracht.

Dan PSB Bank (Postspaar-

bank) nv. ,,De historische kost-
prijs van PSB Bank is in verband
met de kapitaalstorting door de
aandeelhouder vide de jaarreke-
ning 2011 van PSB van 20,9 mil-
joen alsnog verhoogd met voor-
noemd bedrag.” Deze opwaarde-
ring is anders dan bij CDM en
ADC ten gunste van de algemene
reserve geboekt.

Aqualectra kreeg 
injectie van 24 mln. 

Antilliaans Dagblad Maandag 26 mei 20144

Curaçao

Advertentie

Banco di Caribe Curaçao • Schottegatweg Oost 205
Tel: +(599 9)  432 3200 • www.bancodicaribe.com

Nu elke maand één keer op 
zaterdag open.
Op 31 mei, van 8 AM tot 1 PM, is onze branch te Saliña open voor de 

diensten van Customer Sales & Services zoals o.a. credit card, 
persoonlijke leningen, hypotheken en kastransacties.

Ons personeel is u graag van dienst.
 

Op zaterdag 
naar 

de Bank
8 am - 1 pm

Afname waarde ONV’s zorgelijk

Betere controle leerplicht
Er is een overeenkomst getekend tussen de
ministeries van Justitie en Onderwijs en de
Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao
(AJJC), waarbij de ‘Handhaving Leerplicht en
Sociale Vormingsplicht’ versterkt wordt. AJJC werkt
op het gebied van de jeugdreclassering, Halt en
het Veiligheidshuis. ,,De overeenkomst verzekert
een betere controle op jongeren onder de 18 jaar
die nog onder de leerplichtwet vallen”, zo wordt
bekendgemaakt. FOTO REGERING

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In hoger beroep
heeft de LAR-rechter (Landsver-
ordening administratieve recht-
spraak) onlangs het Omega Col-
lege wederom in het ongelijk ge-
steld en kan de school voor
voortgezet onderwijs geen aan-
spraak maken op het gratis
onderwijs. Dit zou het Land 4,5
miljoen gulden kosten. 

Nagegaan is of er voldoende
behoefte is aan de school die
zich baseert op antroposofische
grondslag. Wederom wordt in
hoger beroep geoordeeld dat
Omega geen uitleg heeft gege-
ven aan het feit dat Keessen ac-
tuarissen een berekening heeft
gemaakt voor het leerlingenaan-
tal als de school overgaat naar
gratis onderwijs, terwijl niet aan-
getoond wordt hoeveel leerlin-
gen naar Omega zouden gaan
vanwege de antroposofische
grondslag. En ook al heeft Ome-
ga nu in hoger beroep alsnog be-
wijs proberen te leveren voor de

behoefte, de school kan daarmee
niet het eerdere vonnis onderuit
halen omdat toen die informatie
niet bekend was. 

Dat andere scholen voor
voortgezet onderwijs wel een
aanwijzing kregen omdat hier
ook scholen voor funderend
onderwijs aan verbonden zijn,
waarmee een zekere toestroom
gegarandeerd wordt, doet niets
af aan de afwijzing voor Omega.
Omega beriep zich in eerste aan-
leg op het gelijkheidsbeginsel:
Zowel de Skol Humanista als de
Stichting Christelijk Onderwijs
New Song (Scons) beschikt over
een eigen school voor funderend
onderwijs.

In eerste aanleg is nog gesteld
dat er een deugdelijke begroting
ontbreekt net als een goedge-
keurde jaarrekening. Door geld-
gebrek zou een bevoegde ac-
countant niet betaald kunnen
worden. Maar het gerecht heeft
ook geen inzicht gekregen in de
bedrijfsvoering.

Omega College in hoger
beroep in ongelijk gesteld
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