
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Guus Schram, de
procureur-generaal (PG) van
Curaçao, Sint Maarten en de
BES-eilanden was gisteren gast-
heer van het Koninkrijks PG-
overleg op Curaçao. 

Minstens twee keer per jaar
vindt het Koninkrijks PG-over-
leg plaats waarin de PG van Cu-
raçao, Sint Maarten en de BES-
eilanden overleg pleegt met de
PG van Aruba en de voorzitter
van het Nederlandse College van
Procureur-generaals. Behalve de

voorbereiding van het Justitieel
Vierpartijen Overleg, komen in
het overleg ook andere onder-
werpen ter sprake die betrek-
king hebben op de afstemming
van opsporing en vervolging.

Middels het Koninkrijks PG-
overleg kunnen de Openbare
Ministeries van de verschillende
landen zoveel mogelijk profite-
ren van het feit dat zij deel uit-
maken van het Koninkrijk. 

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Boeing 787
Dreamliner van ArkeFly is giste-
ren aangekomen in Nederland.
Het nieuwe vliegtuig werd bij
aankomst op luchthaven Schi-
phol traditioneel gedoopt met
een watersaluut van de brand-
weer. De Boeing werd afgelopen
woensdag om 15.00 uur lokale
tijd bij de Boeing-fabriek in Se-
attle overgedragen aan TUI

Nederland, de moederorganisa-
tie van Arke. Arke is de eerste
Nederlandse airline die met de
Boeing gaat vliegen. Op dit eer-
ste vliegtuig staat de naam #Dre-
amcatcher. De naam werd toe-
gekend naar aanleiding van de
social media actie #namethepla-
ne, waarbij de meest toepasse-

lijke naam de romp van het
vliegtuig een jaar mag sieren. 

Het toestel heeft 307 stoelen
en heeft drie klassen: Star Class,
Comfort en Economy. In de
nieuwe Star Class is extra been-
ruimte, extra bagagemogelijk-
heid, gratis stoelreservering en
de mogelijkheid om online in te
checken. De Arke Dreamliner
maakt volgende week donder-
dag 12 juni zijn eerste vlucht
naar Aruba, Bonaire en Curaçao.
De tweede Boeing 787 Dreamli-
ner wordt naar verwachting in
december 2014 aan de vloot van
Arke toegevoegd, het derde toe-
stel volgt in maart 2015.
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Vlnr. Sander de Haas van het Landelijk Parket Rotterdam, Herman
Bolhaar, voorzitter van het College van Procureurs-generaal; Guus
Schram, procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-
eilanden, en Marc van Erve, procureur-generaal van Aruba. 
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PG’s uit
Koninkrijk
bijeen op
Curaçao

De traditionele doop met watersaluut op Schiphol. 
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Schiphol

Financiën
van Aruba
in RMR
Van onze correspondent
Den Haag - In de Rijksministerraad (RMR) zal vandaag
worden stilgestaan bij de overheidsfinanciën van Aruba.

Al eerder heeft minister Ro-
nald Plasterk (PvdA) van
Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties in debatten met de
Tweede Kamer zijn zorgen ken-
baar gemaakt over de oplopende
staatsschuld en het uitblijven
van de begroting voor 2014.

Het pakket aan bezuinigings-
maatregelen en hervormingen
dat het kabinet Mike Eman II
heeft genomen om het begro-
tingstekort terug te dringen, gaat
Nederland niet ver genoeg. 

Het heeft er in elk geval alle
schijn van dat Plasterk de druk
op wil voeren om Aruba er toe te
bewegen zich ‘vrijwillig’ onder
toezicht te stellen van het Colle-
ge financieel toezicht (Cft) dat er
nu al is voor de andere vijf eilan-
den.

Curaçao en Sint Maarten gin-
gen in 2010 noodgedwongen ak-
koord met de rol van het Cft om-
dat Nederland anders de schuld

voor 1,7 miljard euro niet zou sa-
neren. 

Het politieke klimaat in
Nederland is er niet naar om
Aruba ook zo’n genereus aan-
bod te doen.

Het enige instrument dat
Plasterk lijkt te hebben om
Eman c.s. op de knieën te krij-
gen, is tegen te houden dat Aru-
ba op de internationale kapitaal-
markt nieuwe leningen afsluit of
aflopende leningen herfinan-
ciert. Daarvoor moet de RMR
formeel goedkeuring geven.

Zorgen zijn er - ondanks het
Cft - in Den Haag ook nog volop
over de financiën van Curaçao
en Sint Maarten. 

De regering Asjes is er welis-
waar in geslaagd een sluitende
begroting te presenteren, maar
daarin zijn de risico’s die de
overheid loopt als eigenaar van
overheids-nv’s niet verdiscon-
teerd.

Bejaarde man
overvallen
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Een 77-jarige man
is in zijn huis aan de Esperanza-
weg bestolen van zijn auto.
Woensdagavond om 23.45 uur
kwam er bij de politie een mel-
ding binnen van een diefstal met
geweld. Uit voorlopig onderzoek
blijkt dat toen de man door de
poort van zijn huis reed, twee
mannen in een kleine auto na-
derden. Zij bedreigden hem met
een vuurwapen en vroegen om
geld. De man liet weten geen
geld te hebben. Hierna sloegen
zij het slachtoffer op zijn hoofd
met het wapen, waarna zij er
met zijn auto vandoor gingen.
Het slachtoffer liep een snee in
zijn hoofd op en is met de ambu-
lance naar het Sehos gebracht
voor verdere medische behande-
ling. Hij is inmiddels weer thuis. 


