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Curaçao

Advertentie

Hans van Triest
This super talented chef 
worked for many years 
in different Michelin star 
restaurants with famous 
Dutch chefs as Herman 
den Blijker and Cas 
Spijkers. 

Hans van Triest also made 
name at Jamie Oliver’s 
restaurant ‘Fifteen’ in 
Amsterdam.

The best of...
Hans van Triest is back! 
On July 26th he will present 
his signature dishes 
combined with the latest 
European trends. 

Restaurant Sjalotte
Piscadera Bay  I  Willemstad  I  Curacao
+5999 4626111

www.florissuitehotel.com

Awards
Hans van Triest  represented 
Curaçao in 2006 at the Taste 
of the Caribbean Culinary 
competition and won the 
competition with the highest 
score ever.

INTERNATIONAL CUISINE

SATURDAY JULY 26TH 2014 6.30 PM

Thei best of Hans van Triest

5-Course Menu
$ 85,- per person
Including accompanying 
wines. We have limited 
seating so make your 
reservation soon!

Eis MFK om
spoeddebat
Schotte wil vrijdag antwoord Dick over collegegeld
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Onderwijs, Irene Dick (PS), heeft normaal gesproken
twee maanden de tijd om antwoord te geven op vragen uit de Staten, maar MFK-
Statenlid Gerrit Schotte (MFK) wil dat zij haast maakt met haar reactie op zijn 17 vra-
gen omtrent de verhoging van het collegegeld.

Uiterlijk vrijdag wil Schotte de
antwoorden hebben, zodat de
Staten terug kunnen komen van
reces en een spoeddebat kunnen
houden in het bijzijn van de mi-
nister. ,,Op deze manier kan de
minister laten zien dat zij daad-
werkelijk een persoon is die ‘vre-
de en rust’ wil brengen, zoals
haar partij pretendeert”, stelt
Schotte. De termijn van twee
maanden om te reageren komt

voor de studenten van de Uni-
versity of Curaçao (UoC) te laat,
omdat het studiejaar dan al be-
gonnen is.

Op 3, 4 en 5 juli hebben de
studenten zich ingeschreven
voor een bachelorstudie of
masterstudie. Inschrijfgeld van
545 gulden is betaald. Pas op 11
juli bleek dat het collegegeld ver-
hoogd is: voor bachelorstudies
van 2.500 naar 3.500 gulden,

voor masterstudies van 2.500
naar 4.500 gulden. Schotte
spreekt van misleiding en laakt
niet alleen het feit dat studeren
zo onbetaalbaar wordt maar ook
het feit dat er niet transparant
over bericht is. Op 26 maart
werd het besluit om het college-
geld te verhogen al genomen
door de Raad van Ministers,
maar studenten wisten van niets
toen zij zich gingen inschrijven. 

CTB-certificering voor duikscholen

Twaalf verschillende duikscholen en twee restaurants hebben een
‘Approved’-certificering ontvangen van het Curaçao Tourist Board
(CTB). Deze certificering is er om te garanderen dat deze locaties
het niveau hebben dat er van deze toeristische locaties verwacht
wordt. De 14 locaties hebben een plakkaat van minister van
Economische Ontwikkeling Stanley Palm ontvangen. 

FOTO JEU OLIMPIO

C O M M E N T A A R

Nederlands verraad
De regering van premier Eman heeft de tekorten van Aruba behoorlijk
laten oplopen. Vooral in zijn eerste termijn, toen de wereldeconomie
door een diep dal ging. Een bewuste keuze, zei de premier gisteren op
een persconferentie. Tijdens de crisis was er de keuze tussen bezuini-
gen en investeren. Het is bekend dat de Nederlandse premier Rutte
een voorkeur heeft voor de eerste optie, maar Aruba koos voor de
tweede optie. Op die manier wilde Eman de economie aanjagen en
dat is gelukt. Bovendien vinden veel economen dat een betere aanpak
dan bezuinigen. Nederland heeft daar nooit commentaar op gehad.
Juist nu in de begroting van 2014 het tekort terugloopt grijpt Neder-
land in. Een vreemde gang van zaken. Ten eerste is de begroting een
zuiver Arubaanse aangelegenheid waar Nederland zich niet mee heeft
te bemoeien. Natuurlijk kan de regering worden aangesproken op de
oplopende schulden, maar als het om de vaststelling van de begroting
gaat is het Statuut voor het Koninkrijk duidelijk. Het land Aruba is
daarin autonoom. Vervolgens grijpt Nederland naar het instrument
van een aanwijzing voor de gouverneur. Om dat te verantwoorden
wordt verwezen naar het algemeen belang van het Koninkrijk. Maar
het valt moeilijk uit te leggen dat de schulden van Aruba het Konink-
rijk in gevaar brengen. Als iets het Koninkrijk in gevaar brengt is het
de interpretatie van het Statuut en het Reglement voor de Gouverneur
door premier Rutte en minister Plasterk. Hun zienswijze is er met de
haren bijgesleept. Ze maken het nog erger door de mogelijkheden
voor Aruba om bezwaar te maken te blokkeren. De Nederlandse rege-
ring begaat hier een aantal staatsrechtelijke doodzondes, zoals staats-
rechtgeleerde Arjen van Rijn heeft uitgelegd, en brengt de gouverneur
in een onmogelijke positie. Misschien nog erger is dat Rutte en
Plasterk hiermee de warmste pleitbezorger voor het Koninkrijk, pre-
mier Mike Eman, een dolksteek in de rug geven. Dat hij een honger-
staking is begonnen bewijst hoezeer hij zich verraden voelt door zijn
partners in het Koninkrijk. Of dat de juiste reactie is, kun je je afvra-
gen, begrijpelijk zijn de emoties van Eman wel. Voor Curaçao en Sint
Maarten moet het optreden van Nederland een teken aan de wand
zijn. Het is jammer dat maar weinig politici van deze twee andere
autonome landen in het Koninkrijk het aandurven om te protesteren
tegen de manier van optreden door Nederland. Want de kans dat
Rutte het algemeen belang van het Koninkrijk nog een keer misbruikt
om de regels uit het Statuut terzijde te schuiven is niet denkbeeldig en
dat kan dan net zo goed ten koste gaan van Curaçao en Sint Maarten
als nu van Aruba. Een crisis in het Koninkrijk is dichtbij. Het is aan de
politici van alle landen om dat te voorkomen.

Wescot krijgt Integriteitsrapport
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De commissie in-
tegriteitsonderzoek op Sint
Maarten heeft haar definitieve
rapport overhandigd aan pre-
mier Sarah Wescot-Williams.
Dit gebeurde door minister van
Justitie Dennis Richardson en

president van het constitutione-
le hof in Sint Maarten Bob Wit.
Deze commissie moest de inte-
griteit en corruptie in de politiek
en het ambtenarenapparaat
onderzoeken. Wat de bevindin-
gen van de commissie zijn, is
niet naar buiten gebracht. 


