
Van een onzer
verslaggevers
Oranjestad - Als de Vene-
zolaanse autoriteiten
woord houden - en zich
houden aan het beloofde
betaalschema aan Tiara
Air - dan lijkt het mogelijk
om de Arubaanse vlieg-
maatschappij van faillisse-
ment te redden en ook
haalbaar om nog dit kalen-
derjaar de concurrente
schuldeisers, die tezamen
nog 21 miljoen florin moe-
ten krijgen, een akkoord
aan te bieden. Dit komt
geen dag te vroeg. Want
eerdere pogingen om in-
vesteerders te vinden om
aan de kapitaalbehoefte
van Tiara te voldoen heb-
ben niet tot het gewenste

resultaat geleid. Vorige
maand, in mei, heeft Tiara
een eerste betaling van Ve-
nezuela ontvangen. Het
betrof 367.000 dollar over
de maand januari 2014,
waarvan meteen 315.000
is gebruikt ‘om acute beta-
lingen te doen’. 

Conform afspraak zou
Tiara verder uiterlijk afge-
lopen vrijdag ruim 1,9 mil-
joen dollar beschikbaar
zijn gesteld door Venezue-
la, dat voor aan Venezola-
nen verkochte vliegtickets
nog 16,7 miljoen dollar
moet afrekenen. Van dat
bedrag van 1,9 miljoen
dollar zal Tiara circa 1,3

miljoen dollar overhou-
den. Dat is voldoende voor
de langverwachte en nood-
zakelijke doorstart van de
luchtvaartmaatschappij
die eind 2013 surseance
van betaling verleend
kreeg en sindsdien aan
een zijden draadje bungel-
de. Bewindvoerder Euge-
ne Martis van het advoca-
tenkantoor Brown stelt dat
het de bedoeling is om
met de 1,3 miljoen dollar
‘een nieuwe start te ma-
ken’. ,,Daarvoor is tussen
de 600.000 en 900.000
dollar nodig.” Daarnaast
zal de negatieve kasstroom
over de periode juli 2014

tot en met oktober 2014,
zoals deze uit het onderne-
mingsplan blijkt, ook gefi-
nancierd moeten worden.
Op dit moment vliegt Tia-
ra alleen nog maar vier-
maal per dag op Punto
Fijo in Venezuela. 

Conform het onderne-
mingsplan zal het schema
worden aangepast; in het
kort komt het erop neer
dat voor de komende peri-
ode naast Punto Fijo al-
leen nog op Curaçao en
Bonaire zal worden gevlo-
gen. Daarnaast zullen ook
air ambulancevluchten
worden uitgevoerd. Vol-
gens de bewindvoerder be-

schikt Tiara nog altijd over
twee Short 360-vliegtui-
gen en één Learjet-toestel.
Martis laat weten dat het
vliegbedrijf van directeur-
eigenaar Alejandro Muya-
le op dit moment in onder-
handeling is met Giro-
bank op Curaçao over een
eventuele gedeeltelijke fi-
nanciering van de opstart.
Girobank is de grootste
schuldeiser en moet van
Tiara 18,5 miljoen florin
krijgen. 

Mede door meer van dit
soort risicovolle leningen
is voor Girobank sinds
eind 2013 de noodregeling
van de Centrale Bank van

Curaçao en Sint Maarten
van toepassing.  Een nieu-
we start van Tiara is echter
ook gunstig voor Giro-
bank.

Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Meer
geld voor onderwijs,
sport en de sociale
sector; dat wil
Statenlid Eugene
Cleopa (PAIS) berei-
ken met zijn voorstel
om 2 dollarcent te
heffen per vat olie dat
Curaçao passeert.

Het voorstel is nog niet
uitgewerkt: Cleopa ver-
wacht vrijdag het uiteinde-
lijke voorstel te kunnen
presenteren. Maar hij wil
tegenover het Antilliaans
Dagblad alvast wel een tip-
je van de sluier oplichten:
,,We moeten iets doen met
de enorme hoeveelheid va-
ten die bij COT (Curaçao
Oil Terminal bij Bullen-
baai, red.) binnenkomt en
het eiland ook weer ver-
laat.” Cleopa heeft daarom
twee experts ingeschakeld
die onderzoeken of Cura-
çao een graantje kan mee-
pikken van het aantal va-
ten dat daar dagelijks pas-
seert. ,,Wat nou als wij 2
dollarcent heffen op elk
vat dat langskomt?” vraagt
het Statenlid van Curaçaos
tweede grootste regerings-
partij zich hardop af.
,,Daar ben ik nu mee be-
zig.” Volgens Cleopa moet
de regering Asjes iets
doen om geld binnen te

krijgen om te kunnen in-
vesteren in het onderwijs,
de sport en sociale sector.

Met zijn voorstel moet
dit worden gerealiseerd.
Hoeveel vaten er per dag

passeren en hoeveel dat
dan op - bijvoorbeeld -
jaarbasis oplevert, kan Cle-

opa nog niet zeggen. ,,Dat
zijn we nu aan het uitzoe-
ken. Vrijdag is het voorstel

klaar en weet ik precies
hoeveel mijn voorstel zal
kunnen opleveren.” Vol-
gens de website van de Ka-
mer van Koophandel
(KvK) heeft de oilterminal
bij Bullenbaai een verwer-
kingscapaciteit van 1,2
miljoen vaten per dag
(transshipment) en een
opslagvermogen van circa
1,8 miljoen vaten. De oil-
terminal wordt gehuurd
en geëxploiteerd door
PdVSA, dat ook de Isla-raf-
finaderij in het Schottegat
runt; die produceert dage-
lijks circa 200.000 vaten
olie. Zodra het voorstel
klaar is, zal Cleopa aan ta-
fel gaan met zijn eigen
partij, PAIS. ,,Als zij ak-
koord gaan met het plan,
zullen wij bekijken of we
het erdoor krijgen in de
coalitie.” PAIS regeert sa-
men met Pueblo Soberano
(PS), PNP en onafhanke-
lijk lid Glenn Sulvaran.
,,We moeten iets doen, sa-
men als Curaçao, om het
eiland vooruit te helpen.”

Volgens de parlementa-
riër is het belangrijk dat er
snel iets gebeurt aan de
kwaliteit van bijvoorbeeld
het onderwijs voor ‘onze
jongeren’. 

,,We kunnen met het
extra geld veel doen in het
onderwijs, veel doen in de
sport en minstens zo be-
langrijk; veel doen in de
sociale sector.”

‘Pas op voor 
sociale explosie’
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UITSLAGEN ZATERDAG
Colombia - Griekenl. 3-0
Uruguay - Costa Rica 1-3
Engeland - Italië 1-2
Ivoorkust - Japan 2-1

UITSLAGEN ZONDAG

Zwitserland - Ecuador 2-1
Frankrijk - Honduras 3-0
Argentinië - Bosnië-H. 2-1

MEER OP 26+27

WK-NIEUWS

Nieuwe start Tiara in zicht

Olie moet jeugd helpen

Concert Prince Royce druk bezocht 

Het idool van de bachata, Prince Royce, trad afgelopen
zaterdag op in de binnenstad van Willemstad. De Kleine
Werf was overladen met fans van Geoffrey Royce Rojas,
beter bekend onder zijn artiestennaam Prince Royce.
Ephrem J. en Randy Leroy ondersteund door Dreams
verzorgden het voorprogramma, waarna de hoofdact
van de avond het podium betrad. Tijdens het optreden
van anderhalf uur op de overvolle Kleine Werf liep
Prince Royce het publiek in en nam hij een meisje mee
het podium op dat hij spontaan een zoen gaf. Tijdens
de show zong hij al zijn bekende liedjes voor het naar
schatting, 4.000 koppen tellende publiek. 
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Plan Cleopa om 2 dollarcent te heffen op elk passerend vat


