
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister van Soci-
ale Ontwikkeling, Arbeid en
Welzijn (SOAW) Jeanne-Marie
Francisca gaat een interventiete-
am inschakelen dat moet uitzoe-
ken wat er mis is binnen het mi-
nisterie.

Dat verklaarde de minister
gistermiddag in Fort Amster-
dam tijdens de wekelijkse pers-

conferentie van de Raad van Mi-
nisters. Dit interventieteam
moet uit vier tot vijf professio-
nals bestaan die extern worden
aangesteld en die geen rol spe-
len binnen de politiek van Cura-
çao. Wanneer dit team gereed
moet zijn, is niet bekendge-
maakt.

Er zal onder meer gekeken
worden naar de sector Arbeid en

de manier waarop werkvergun-
ningen en onderstandsuitkerin-
gen worden verleend.

Ondertussen blijft de sfeer
grimmig op het ministerie. Na-
dat beleidsdirecteur Jeroen Jan-
sen zijn ontslag al indiende
wegens ‘onvoldoende vertrou-
wen in de onderlinge werkrela-
tie’ is gisteren secretaris-gene-
raal (SG) Bernice Calmes ziek
naar huis gegaan. Zij was door
de minister niet op de hoogte ge-
steld van de persconferentie,
noch van de plannen die Fran-
cisca daar bekendmaakte. 

Eerder stuurde de SG een
brief aan de minister waarin zij
sprak over een ‘zorgelijke ten-
dens’. ,,Er wordt in bepaalde ge-
vallen op een zeer oneigenlijke
manier met professionals omge-
gaan terwijl experts juist nodig
zijn voor de opbouw van het
land. Uw omgang met het team
lijkt vaak niet zakelijk en niet
professioneel. Daarnaast onder-
houdt u tal van bilaterale ge-
sprekken met ernstige financië-
le consequenties, zonder het
managementteam (MT) te infor-
meren van de gemaakte afspra-
ken.”

De brief was medeonderte-
kend door MT-leden Donate
Philbert-Nieveld en Miosotis 
Yearwood, en de opgestapte be-
leidsdirecteur Jeroen Jansen. De
minister heeft niet gereageerd
op de brief. Een overleg met de
fractie van haar partij Pueblo So-
berano over de toestanden bij
SOAW is inmiddels twee keer
uitgesteld en zal vanmiddag
plaatsvinden. 
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Navarro in
hoger beroep
tegen Wernet
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is nog niet voorbij voor hoofdcommis-
saris van de politie Marlon Wernet, die sinds 10 decem-
ber vorig jaar is geschorst; Justitieminister Nelson
Navarro gaat in hoger beroep. 

Francisca komt met interventieteam

Glenn Liqui Lung overleden

Francisca ligt al lange tijd onder vuur. FOTO JEU OLIMPIO

De korpschef werd woensdag
in het gelijk gesteld nadat hij een
zaak aanspande tegen de rege-
ring van het Land Curaçao, om-
dat hij vond dat hij onterecht op
non-actief was gesteld.

De rechter oordeelde woens-
dag dat er geen reden is om te
twijfelen aan de betrouwbaar-
heid en geloofwaardigheid van
de korpschef. Navarro laat des-
gevraagd tegenover deze krant
weten: ,,Ik ben het niet eens met
de overwegingen in het vonnis
en heb dan ook via mijn advo-
caat (Luigi Virginia, red.) gelijk
hoger beroep aangetekend.”

Doordat de rechter de schor-
singsbeslissing woensdag had
vernietigd, was Wernet niet lan-
ger geschorst en zou hij zich
gisteren weer moeten melden
op kantoor. Dit is echter, doordat
de Justitieminister in hoger be-
roep is gegaan, niet meer het ge-
val. ,,Dit hoger beroep schorst de
uitvoering van het vonnis. Wer-
net kan derhalve voorlopig niet
aan het werk gaan”, aldus Navar-
ro.

De minister had Wernet op
non-actief gesteld, nadat een van
de verdachten in de zaak Mag-
nus zichzelf van het leven had
beroofd in een politiecel in Bar-
ber. Op 10 december werd dit
omgezet in een schorsing voor

drie maanden, die op 11 maart
dit jaar werd verlengd met nog
eens drie maanden. De regering
van het Land Curaçao stelde dat
de korpschef tegenstrijdige ver-
klaringen had afgelegd vergele-
ken met die van collega’s en in-
consistent met eigen verklarin-
gen. Daarnaast zou Wernet niet
goed met zijn verantwoordelijk-
heden zijn omgegaan. De korp-
schef stelt dat met de schorsing
zijn goede naam en eer zijn aan-
getast. 

Navarro gaat volgende week
het eindrapport van de rechter
grondig (laten) analyseren. ,,Op
basis van het eindrapport, (…),
zal ik mijn eindbeslissing ne-
men in deze zaak”, legt de mi-
nister van Justitie uit. Navarro
verblijft momenteel in het bui-
tenland, maar zal bij terugkeer
op Curaçao in een persconferen-
tie zijn beslissing verder toelich-
ten.
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Schotse Zalm, Noorse Skrei 

en deze week de laatste week van de  

Limburgse Asperges.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Oud-Statenlid
Glenn Liqui Lung is gisteren
aan het begin van de avond dood
aangetroffen in zijn huis. Liqui
Lung is 58 jaar geworden.

Sinds 2007 was Liqui Lung
Statenlid namens de PAR. In
2010 stopte hij zijn politieke
loopbaan en werd supervisor bij
de verkeerstoren van luchthaven
Hato.


