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Curaçao

Certificaten Team Curaçao

In de Statenzaal in Punda werden woensdagavond certificaten uit-
gedeeld aan de deelnemers aan het Koninkrijksjeugdparlement dat
van 20 tot en met 22 mei op Sint Maarten plaatsvond. Oud-premier
en coach van het Curaçaose team, Suzy Römer, reikte samen met
coach Alvin Daal vol trots deze certificaten uit aan de Curaçaose
jongeren die deelnamen aan het debat tussen jongeren uit alle
delen van het Koninkrijk.  FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

‘Immigratie
is puur
willekeur’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als de klacht juist is van Dos Mundos, dat
al bijna 25 jaar aanvragen werk- en verblijfsvergunnin-
gen verzorgt voor buitenlanders die zich op Curaçao wil-
len vestigen, is het bij de Immigratiedienst puur wille-
keur.

Dos Mundos heeft heel wat
ervaring en gedurende die jaren
veel meegemaakt; ups en downs
wat betreft de dienstverlening,
maar over het algemeen was de
mate van dienstverlening en
professionaliteit van de mede-
werkers van de Immigratie-
dienst van redelijk niveau. Maar
wat er nu gebeurt, noemt het be-
drijf een dieptepunt.

,,Het aanvragen van vergun-
ningen kenmerkt zich nu als
een wirwar van regeltjes en ver-
eisten die, volledig afhankelijk
van de behandelende medewer-
ker, te pas en te onpas gewijzigd
worden en slechts tot doel lijken
te hebben het proces van aanvra-
gen zo moeilijk en ondoorzich-
tig mogelijk te doen zijn. Er lijkt
sprake te zijn van volledige wille-
keur.” Vandaag vraagt de mede-
werker van het ene loket om een
bepaald (origineel) document,
bij een bezoek de volgende dag
vindt de medewerker van een
ander loket dat niet nodig maar
wil een ander document toege-
voegd zien. Ieder bezoek aan de
Immigratiedienst levert volgens
Dos Mundos weer nieuwe ver-
rassingen op. De klacht is onder
andere neergelegd bij de Kamer
van Koophandel (KvK), onder
meer omdat deze praktijk veel
economische schade oplevert.
Want de gevolgen van de on-
voorspelbare aanpak van functi-
onarissen van de Immigratie-
dienst zijn: zeer lange doorloop-
tijden van de aanvragen en boze,
zeer gefrustreerde aanvragers.
,,Het is zelfs zo ver dat buiten-
landse investeerders zijn afge-
haakt en hebben aangegeven in
een dergelijk ambtelijk klimaat
niet te willen investeren.”

Dos Mundos, dat dus al een
kwart eeuw ervaring heeft, zeg-
gen dat bedrijven geen kennis-
migranten kunnen binnenhalen
omdat zij niet zeven maanden

kunnen wachten totdat de nieu-
we werknemer eindelijk aan de
slag kan.

Ook is al gemerkt dat meer en
meer penshonado’s er de voor-
keur aan geven zich in bijvoor-
beeld Panama of Costa Rica te
vestigen, omdat zij zich door de
opstelling van de immigratieme-
dewerkers absoluut niet welkom
voelen. ,,Als mijn geld hier niet
goed genoeg is, dan geef ik het
wel ergens anders uit!” is vol-
gens Dos Mundos ‘helaas een
steeds vaker gehoorde uit-
spraak’.

Het probleem is enerzijds het
ontbreken van schriftelijke richt-
lijnen en procedures. Daar waar
de procedures en vereisten voor
het doen van een aanvraag zijn
vastgelegd in de Herziene In-
structie voor Gezaghebbers,
blijkt wat betreft de verdere af-
handeling van een aanvraag
niets geregeld. Zo is er onder an-
dere voor het ophalen van de ver-
gunning niet vastgelegd welke
documenten moeten worden
overgelegd en of dit originele do-
cumenten moeten zijn of dat ko-
pieën volstaan. Anderzijds ont-
staat het probleem doordat im-
migratiemedewerkers wettelijke
regels naast zich neer zouden
leggen en hun eigen regeltje be-
palen. Hierdoor is de aanvrager
overgeleverd aan de wil van de
immigratieambtenaar. Verder
lijken deze regeltjes en vereisten
volgens Dos Mundos ook afhan-
kelijk te zijn van de aanvrager, of
in ieder geval van de consulent
die de aanvraag doet. Waar de
ene aanvrager een bepaald docu-
ment moet tonen, hoeft een an-
dere aanvrager dat niet; en waar
de ene aanvraag binnen drie we-
ken is afgerond, duurt de andere
zeven maanden.

Voorbeelden van willekeur

Até-service
UTS stopt 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De UTS-klant die
gebruikmaakt van de prepaid
diensten van het telecommuni-
catiebedrijf heeft vanaf half au-
gustus een optie minder wat be-
treft internetdiensten voor mo-
biele telefoons. Per 15 augustus
stopt de Até-service waarmee ge-
bruikers voor 1,05 gulden per
dag mobiel internet op hun
smartphone kunnen ontvangen.

Middels een advertentie, ook
in deze krant, kondigt UTS het
stopzetten van de dienst aan. Fa-
yna Haseth, de woordvoerder
van UTS, laat tegenover het
Antilliaans Dagblad weten dat
moderne smartphones door
technologische ontwikkelingen
tegenwoordig het beste met 4-G
technologie werken. ,,De moder-
ne mobiele telefoongebruiker
wil vaker muziek en filmpjes
downloaden en dit vereist een
hogere snelheid om optimaal te
kunnen functioneren”, aldus
Haseth. Alles lijkt erop dat pre-
paid-klanten van UTS met een
smartphone nu gedwongen wor-
den over te stappen op de 4G-
dienst die naar het lijkt duurder
zal uitvallen dan de Até-service.
Haseth wilde zich gisteren nog
niet uitlaten over prijzen voor de
4G-dienst voor prepaid-klanten,
maar uit informatie van de UTS-
website kan worden geconclu-
deerd dat voor de 4G-services
per dag al snel minimaal 3,18
gulden moet worden opgehoest.

Volgens Haseth zullen UTS-
medewerkers spoedig contact
opnemen met klanten om
plaatsvervangende internetservi-
ces voor mobiele telefoons aan te
bieden.
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Restaurant Seasons 

Penstraat 41 – 43 Tel: 5999 5669732

Door groot succes serveren wij ons Restaurantweek Menu

Tot en met 14 Juni. 

ook a la carte
U bent van harte welkom.

Dienst wil
gesprek Dos

Mundos
Waarnemend directeur van
de Immigratiedienst Da-
nielle Victorine geeft des-
gevraagd een reactie: ,,Een
paar weken geleden heb-
ben wij een gesprek gehad
met Dos Mundos, waar we
goed contact mee hebben.
Komende week kunnen ze
van ons een uitnodiging
ontvangen om wederom
rond de tafel te gaan zit-
ten.” Over de willekeur van
en de handhaving van de
regels bij de Immigratie-
dienst: ,,Wij hanteren in
principe één richtlijn. On-
langs hebben wij nog een
bijscholingsbijeenkomst
georganiseerd voor het per-
soneel. Wij vinden het be-
langrijk dat iedereen goed
op de hoogte is van de re-
gels.” 
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