
Antilliaans Dagblad Donderdag 5 juni 2014 7

Curaçao

Advertentie

Hup Holland Hup ...

Petten, bierhoeden, 
klaphandjes met led, 
autospiegelhoesjes, 
schmink, oranje mini 
t-shirts met zuignap, 
vlaggen Copa Mundial,
enz.

Copymiri Copycenter - Fokkerweg 5 - Parera
(afslag Marinebasis Parera)

Tel. 462 8098 - www.copymiri.com
www.facebook.com/Copymiri

Advertentie

Functie: Projectleider (M/V)         VACATURE 

Taken:  De functie bestaat uit drie kerntaken; 

 Opzetten en leiden van (online) marketing campagnes.   

(SEO,SEA, Social, e-mail en affiliat) 

 Leggen en onderhouden van contacten met partners 

en gespecialiseerde externe partijen 

 Bijhouden van een crediteurenadministratie. 

Profiel:  Als projectleider bent u verantwoordelijk voor het opzetten van de (online) marketing strategie en de 
uitvoering hier van. Naar buiten toe bent u het gezicht en aanspreekpuntpunt van de organisatie.  

 Ruime aantoonbare ervaring in online marketing en sales. 

 Goede commerciële, sociale en communicatieve vaardigheden. 

 Kennis van copywriting, Google analytics en duiken zijn een pre. 

Beloning: Percentage winstdeling afhankelijk van aantoonbare ervaring. 

 

Interesse?  Neem voor meer informatie en sollicitaties contact op met duikencuracao@gmail.com 

De eerste resultaten worden overhandigd aan minister Dick. 
FOTO TICO VOS 

Gemiddelde EFO
2014 omhoog
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het gemiddelde
resultaat van de Eindtoets Fun-
derend Onderwijs (EFO) is dit
jaar toegenomen ten opzichte
van vorig jaar. Dit jaar is de sco-
re 61 punten (op een schaal van
100) en vorig jaar waren dit 57.

Per onderdeel zijn de ge-
middelden voor Nederlands en
rekenen vooruit gegaan, maar
voor Papiaments achteruit.
Nederlands scoorde een ge-
middelde van 57 dit jaar, ten op-
zichte van 55 vorig jaar. Voor re-
kenen kwam het gemiddelde uit
op 61 en vorig jaar op 57. Papia-

ments ging dus achteruit van 66
(2013) naar 64.

De resultaten per kind zijn
nog niet bekend, maar de ver-
werking gaat sneller dan ge-
dacht en de schoolbesturen kun-
nen morgen de officiële resulta-
ten al verwachten in plaats van
maandag.

Deze eerste resultaten zijn in-
middels officieel overhandigd
aan de minister van Onderwijs,
Irene Dick (PS), door het hoofd
van het Expertisecentrum voor
Toetsen & Examens (ETE),
Esther Padilla-Bomberg, bijge-
staan door lef Kapma.

Thodé zet aanval in
tegen OM Curaçao
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Statenlid voor MFK, Amerigó Thodé, stak gisteren tijdens zijn speech bij
het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) zijn ongenoegen over het Openbaar
Ministerie van Curaçao niet onder stoelen of banken. 

Volgens Thodé heeft Curaçao
als enig autonoom land een
Openbaar Ministerie dat geen
verantwoording schuldig is aan
of controle moet toestaan door
enig ander orgaan van ons land.
,,Het OM is bij ons een staat in
de staat en kan bevoegdheden
op een willekeurige en zelfs dic-
tatoriale wijze uitoefenen, waar-
aan niet afdoet dat de rechter uit-
oefening van sommige van deze
bevoegdheden marginaal kan
toetsen”, aldus de parlementari-
ër voor MFK. Volgens Thodé is
deze regeling van het OM een
democratische rechtstaat on-
waardig en zou het alle parle-
menten binnen het Nederlandse
Koninkrijk sieren deze misstand
aan de orde te stellen. ,,Dit geldt
te meer voor de heer Van Raak
als Tweede Kamerlid om dit aan
te kaarten, in plaats van slechts
populistische neokoloniale
onderwerpen op te voeren.” Om
zijn punt te bewijzen, gebruikt
Thodé de arrestatie van zijn frac-
tieleider Gerrit Schotte twee we-
ken geleden. ,,Let wel: er zijn
veel meer andere voorbeelden
van onaanvaardbaar optreden
van het OM in andere zaken, die
gedocumenteerd zijn door voor-
aanstaande strafrechtjuristen,
maar die niet in de publiciteit
zijn gekomen.” Als voorbeeld
hiervan geeft het Statenlid het
geval van Emsley Tromp; de di-
recteur van de Centrale Bank
van Curaçao en Sint Maarten
(CBCS), ‘tegen wie aangifte is
gedaan onder overlegging van
relevante stukken’. ,,De rechter
heeft toegestaan dat de Stichting

KFO de heer Tromp als corrupt
kenschetst. De Algemene Re-
kenkamer heeft in haar rapport
van 2009 en oktober 2012 met
betrekking tot de Centrale Bank
waarschijnlijke strafbare feiten,
gepleegd door de heer Tromp,
gesignaleerd. Toch is het OM tot
op heden niet tot vervolging
overgegaan, hetgeen de verden-
king in stand houdt dat het OM
politiek bevriende personen be-
schermt.” Als ander voorbeeld
wordt oud-Statenlid Dean Ro-
zier genoemd, tegen wie door 3
Statenleden aangifte is gedaan
wegens poging tot omkoping
‘welke omkoping gericht was op
het beëindigen van hun steun
aan de regering’. ,,In dit geval
vond de PG het kennelijk in sep-
tember 2012 niet opportuun of
tactisch om huiszoeking te doen
bij Rozier, zo blijkt uit een brief
van de hoofdofficier van justitie
van maart 2014 aan degenen die
aangifte hebben gedaan.” 

De arrestatie van Schotte, en
andere gevallen, vormen voor
Thodé aanleiding voor verschil-
lende kritische punten. Zo is de
parlementariër niet te spreken
over de wijze van aanhouding:
,,Het OM hanteert vaak aanhou-
ding en vrijheidsbeneming als
dwangmiddel zonder dat de
noodzaak daartoe bestaat. Ver-
geten wordt dat het dwangmid-
delen betreft, die slechts in het
uiterste geval gehanteerd dienen
te worden. ‘Arrest because we
can, not because we must’ is het
devies.” Volgens Thodé kan de
toepassing van dwangmiddelen
onherstelbare schade toebren-

gen aan de goede naam en repu-
tatie van betrokkenen en van
zijn omgeving in een fase waar-
in nog enkel sprake is van een
verdenking en niet een onher-
roepelijke bewezenverklaring
door een onafhankelijke rechter.
,,Het OM dient in zijn optreden
met de mogelijkheid van schade
rekening te houden, maar geeft
in de Curaçaose praktijk hier on-
voldoende blijk van.” Ook wordt
volgens het Statenlid van MFK
bij de toepassing van dwang-
middelen vaak geen rekening
gehouden met bijzondere socia-
le- of familieomstandigheden. 

Tot slot wordt door Thodé het
vervolgingsbeleid van het OM
aangekaart. Volgens hem is de-
ze, waar het aangiftes betreft die
zijn gedaan door of tegen politici
en hoge functionarissen en de
leiding die al dan niet gegeven
wordt aan eventuele opsporings-
onderzoeken, volstrekt intran-
sparant. ,,Onduidelijk is of er al
dan niet vervolgd zal worden,
onduidelijk is welke criteria
hiervoor gelden, onduidelijk is
welke criteria hiervoor gelden,
onduidelijk is hoe lang betrokke-
nen moeten wachten. Het OM
maakt de indruk dat de beslis-
sing om te vervolgen of sepone-
ren op willekeurige wijze plaats-
vinden.” Net zoals Schotte na
zijn vrijlating aangaf, liet Thodé
gisteren ook weten dat de aan-
houding van de leider van MFK
niet anders dan als politiek ge-
kleurd kan worden gekenmerkt. 

Van Raak ook slachtoffer
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