4

Antilliaans Dagblad Dinsdag 3 juni 2014

Curaçao

‘Uur U voor
Aqualectra’
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De drie bonden die de werknemers van
Aqualectra vertegenwoordigen, zijn in afwachting van
een reactie van de directie nu het ultimatum dat zij stelden vanmiddag om 16.30 uur verstrijkt. ,,Op dat
moment is het uur U voor de bonden geslagen.“
Dat verklaarde Errold Bishop
van de vakbond SEU tegenover
deze krant.
Vorige week kreeg directeur
Darick Jonis van de bonden een
lijst met vijf punten van aandacht gepresenteerd. Daarbij
werd ook een ultimatum gesteld
waarbinnen de directie de tijd
had om te reageren. ,,Wij hebben zelf nog niets van Jonis gehoord maar hebben via zijn verklaringen in de media wel begrepen dat hij voor dinsdagmiddag
met een reactie komt”, aldus Bishop. De bonden willen dat alle
belanghebbenden met elkaar
overleggen over de problemen
bij de overheids-nv. ,,Wij eisen
dat de Raad van Commissarissen, de directie en de vakbonden
SEU, STK en STKO met elkaar
in overleg gaan. De werknemers
zijn niet bereid om in te leveren
op het salaris, wij vragen dat de
directie de zogeheten na- en
doorwerking van de cao respecteert en daarnaar handelt, zoals
de rechter dat ook in zijn uitspraak heeft aangegeven.” Bishop herhaalde dat zolang er
geen nieuwe cao is afgesloten,
de door- en nawerking van de
oude collectieve arbeidsovereenkomst gehandhaafd moet worden. In principe gaan de bonden
ervan uit dat de directie nog voor

het verstrijken van het ultimatum reageert. Mocht dat niet het
geval zijn, dan hebben de bonden al een scenario klaarliggen.
Bishop wilde daar geen details
over geven. ,,Maar ik sluit niets
uit. We kunnen niet uitsluiten
dat de levering van water en
elektriciteit aan de consument
onder druk komt te staan.”
Bishop verklaarde ook zeer
verbolgen te zijn over de uitlatingen van directeur Jonis in de
media. ,,De bonden zijn boos
dat Jonis in de media doet voorkomen alsof de personeelskosten debet zijn aan de hoge tarieven voor elektriciteit en water.
Wij dagen Jonis uit om dat met
cijfers te staven.”
De bonden storen zich volgens Bishop ook aan het feit dat
Jonis verklaarde niet te weten
waar zij de cijfers vandaan hadden dat drie personeelsleden die
onder de Integrated Utility Holding vallen, goed zijn voor 1,4
miljoen aan personeelskosten.
Jonis is één van de drie functionarissen van deze holding. ,,De
cijfers hebben wij van Jonis zelf
gekregen. Wij hebben dat gedocumenteerd, de bespreking
waarbij hij die informatie gaf is
ook opgenomen.” Jonis was
gisteren niet bereikbaar voor
commentaar.

Van Raak: Illidge niet bij Ipko
Van onze correspondent
Den Haag - De aanwezigheid
van het van corruptie verdachte
Statenlid Patrick Illidge in de delegatie van Sint Maarten die deze week aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko)
deelneemt, heeft bij de afgevaardigden van de andere landen de wenkbrauwen doen fronsen. Gisteren maakten de delegaties kwartier in de diverse
hotels rond het Binnenhof in
Den Haag. Pas eind vorige week
werd duidelijk dat Illidge ook
van de partij zou zijn. Halverwege het Ipko van een jaar geleden
lekten video-opnamen uit waarop te zien was hoe het Statenlid
in ruil voor vergunningen
15.000 dollar in ontvangst nam
van bordeelhouder Jaap van den
Heuvel. Illidge dook toen meteen onder. Dat het Openbaar
Ministerie inmiddels heeft besloten de Sint Maartense politicus in deze zogeheten Bada

Bingzaak strafrechtelijk te vervolgen, heeft hem er niet van
weerhouden zich aan te melden
voor de parlementaire ontmoeting die vanochtend Nederlandse tijd om 10 uur officieel is geopend. Als eerste gespreksonderwerp staat integriteit van
bestuur op de agenda. Tweede
Kamerlid Ronald van Raak (SP)
is buitengewoon verbaasd over
de komst van Illidge: ,,Ik ga niet
met de onderwereld over de
onderwereld praten.” De SP’er
heeft dan ook aangekondigd bij
het begin van de vergadering
een ordevoorstel doen om Illidge van de beraadslagingen uit te
sluiten. Het OM beschuldigt Illidge ook van vuurwapenbezit.
Dat laatste is in het openbaar bestuur op Sint Maarten overigens
niet ongebruikelijk. Zo ontving
toenmalig minister Roland
Duncan van Justitie minister
Ronald Plasterk van BZK met
een pistool verstopt in zijn sok.

Rosaria in
gesprek met
Cft-voorzitter
Age Bakker
Van onze correspondent
Den Haag - PAIS-fractieleider
Alex Rosaria heeft gisteren in
Den Haag uitvoerig gesproken
met voorzitter Age Bakker van
het College financieel toezicht
(Cft).
De voorman van regeringspartij PAIS is in Nederland als
lid van de Curaçaose Statendelegatie die de komende dagen
deelneemt aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko).
Rosaria had voor zijn vertrek
naar Nederland al aangekondigd
dat hij een ontmoeting zou hebben met Bakker.
,,Bij het eerdere bezoek van
het Cft aan Willemstad was de
tijd eigenlijk te kort om dieper
op bepaalde kwesties in te gaan;
dus grijp ik, nu ik toch voor

PAIS-leider Alex Rosaria sprak gistermorgen met Cft-voorzitter Age
Bakker. Dat gebeurde in de lobby van het Mercurehotel, buiten
gehoorafstand van de daar in- en uitlopende collega-Statenleden.
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het Ipko in Den Haag moet
zijn, de kans om de gedachteAdvertentie

wisseling voort te zetten”, aldus
Rosaria.

