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De lekkerste haring van het eiland.
Vers van het mes.

Vanaf vandaag bij de haringkraam Vanaf vandaag bij de haringkraam 

Albert HeijnAlbert Heijn
Openingstijden Ma t/m Za van 9:00 tot 17:00Openingstijden Ma t/m Za van 9:00 tot 17:00  

Hollandse nieuwe – Hollandse nieuwe

Ze zijn er weer!!!

Advertentie

W&W - World Cup Game

for every correctly predicted match (win - lose - equal)

of Holland and/or Brazil !!

Simply mail your predicted outcome of the match in time (before game has started)

and hurry to W&W ................

when your outcome is okay!

discount

For conditions, see posting at: www.facebook.com/Wulfsen.Wulfsen

Curacao / Aruba  
Name  
Last name  
Cel. number  

Match       Holland / Brazil  vs ........... 
Predicted outcome   win / lose / equal 

Let's play….. and mail to:

football@wulfsen-wulfsen.com

SER vindt
Tabakswet 
te summier
Niet alle openbare plaatsen vallen onder 
de werkingssfeer van het tabaksverbod
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Om een goede en volledige Landsverorde-
ning beperking tabaksgebruik te hebben, vindt de
Sociaal Economische Raad (SER) het raadzaam om als
Land het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoedi-
ging als geheel te ratificeren. 

Dit staat in het onlangs uitge-
brachte advies over de initiatief-
wet ingediend door PAIS. Het
verdrag is in 2005 door het Ko-
ninkrijk der Nederlanden gerati-
ficeerd maar is toen niet in de
toenmalige Nederlandse Antil-
len in werking getreden omdat
niet kon worden voldaan aan de
verdragsbepalingen. Het huidi-
ge initiatief-wetsvoorstel behelst
alleen een deel van het WHO-
Kaderverdrag inzake tabaksont-
moediging dat volgens de SER
nog onvoldoende is om werke-
lijk aan het doel van ‘bescher-
ming tegen de verwoestende ge-
zondheidseffecten en sociale,
milieu- en economische gevol-
gen van tabaksconsumptie en
blootstelling aan tabaksrook’ te
voldoen. 

Daarnaast heeft de SER er
moeite mee dat het aan de rege-
ring overgelaten wordt om te be-
palen op welke publiek toegan-
kelijke ruimten de wet van toe-
passing is. De regering moet
daar een apart landsbesluit voor
maken. Daarmee is er een reëel
risico, zo stelt de SER, dat be-
paalde categorieën vergunning-

houders uitgesloten worden,
waardoor een rookvrije omge-
ving niet voor eenieder gegaran-
deerd is. Daarom stelt de SER
voor om dit in de initiatief-lands-
verordening op te nemen en niet
nog eens apart via een landsbe-
sluit te bepalen.

Het adviesorgaan wijst er bo-
vendien op dat de openbare
ruimten bepaald in de Vergun-
ningslandsverordening en de Ei-
landsverordening casinowezen
Curaçao te summier is. ,,Andere
openbare plaatsen zoals bijvoor-
beeld winkels, winkelcentra, re-
creatieparken, attracties, musea
en bioscopen vallen dan niet on-
der de werkingssfeer van het ta-
baksverbod”, zo wordt aange-
voerd. De SER vervolgt: ,,Ook in
deze openbare plaatsen moet
een rookvrije omgeving gega-
randeerd worden.” Het gaat dus
om alle publiek toegankelijke
ruimten waarvoor een economi-
sche (exploitatie-)vergunning
vereist is.

Tijdstip werking 
vaststellen

Afdeling strafzaken ziet vonnis in praktijk
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De rechters en
griffiers, belast met strafzaken
bij het gerecht, brachten afge-
lopen week een bezoek aan ka-
zerne Suffisant. Tijdens het be-
zoek werd uitleg gegeven over
het Sociaal Vormend Traject
(SVT).

Een strafrechter kan bij het
opleggen van een straf de voor-
waarde stellen dat de persoon in
kwestie, onder begeleiding van
de Reclassering, het SVT moet
volgen. Het bezoek aan de kazer-
ne had als doel om de rechters te
laten zien hoe hun vonnis in de
praktijk wordt toegepast. Er was
ook gelegenheid om een aantal
deelnemers te ontmoeten. 

Het SVT wordt uitgevoerd
door de kazerne in samenwer-
king met het ministerie van

Onderwijs. Het programma is
bedoeld voor jongens tussen 18
en 24 jaar die hun opleiding niet
hebben afgerond. Tijdens het
programma wordt ook aandacht

besteed aan de ontplooiing van
sociale en communicatieve
vaardigheden van de deelne-
mers. Het heeft deels een mili-
tair karakter.

Rechters en griffiers, belast met strafzaken bij het gerecht, brachten
afgelopen week een bezoek aan kazerne Suffisant. Het bezoek aan
de kazerne had als doel om de rechters te laten zien hoe hun vonnis
in de praktijk wordt toegepast. FOTO KAZERNE SUFFISANT
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