
Dat stelde minister Nelson Na-
varro van Justitie gistermiddag
tijdens de wekelijkse persconfe-

rentie van de Raad van Mi-
nisters. ,,De evaluatie is al in
gang gezet. De marechaussee

gaat nu patrouilleren om de vei-
ligheid te bewaken op de lucht-
haven”, aldus Navarro. Een toe-
rist die bij het schietincident
aanwezig was verklaarde eerder
dat beveiligingspersoneel dek-
king zocht in de vertrekhal toen
de kogels in het rond vlogen. De-
ze toerist heeft daarop de gewon-
den zo goed mogelijk gepro-
beerd te helpen, want officiële
hulp was in geen velden of we-
gen te bekennen, zo luidt zijn
verklaring. De minister lijkt de-
ze verklaring te ondersteunen
en heeft aangegeven onderzoek
te doen naar de gang van zaken.
Curaçao Airport Partners (CAP)
bracht gisteren echter een ande-
re verklaring naar buiten. ,,CAP-
veiligheidspersoneel reageerde
meteen op het incident volgens
de specifieke procedures, ont-
worpen om de veiligheid van
passagiers en gebruikers te
waarborgen.” Deze verklaring
lijkt haaks te staan op verklarin-
gen van getuigen die bij de
schietpartij aanwezig waren. 

CAP geeft wel aan er na dit

tragische incident alles aan te
doen om de veiligheid te garan-
deren op de luchthaven. ,,CAP is
diep getroffen door het betreu-
renswaardige incident van afge-
lopen dinsdagavond en zal het
beheer en de activiteiten voort-
zetten met het hoogst redelijker-
wijs haalbare niveau van inter-
nationale veiligheid en beveili-
ging, zoals we dit altijd hebben
gedaan.” De locatie waar deze li-
quidatie van bendekopstuk Jais
Juliana plaatsvond, is volgens
CAP ‘onfortuinlijk’. ,,Gebeurte-
nissen met misdaad gerelateerd
geweld zijn, spijtig genoeg,
onderdeel van de sociale realiteit
van elk gemeenschap. Curaçao
is hierop geen uitzondering. Cri-
minaliteit van dergelijke aard is
een nationaal socio-economisch
probleem en dit soort dingen
kunnen op elk moment en over-
al plaatsvinden.” Ondanks dat er
zes mensen gewond raakten bij
deze schietpartij, zegt CAP dat
de luchthavenfaciliteiten ‘veilig,
betrouwbaar en adequaat be-
mand en uitgerust’ zijn om aan

de lokale behoefte en internatio-
nale normen te voldoen. ,,Cura-
çao International Airport, be-
heerd door CAP, voldoet volledig
aan de internationale normen
voor het veilig bedienen en be-
heren van een internationaal
luchthavenfaciliteit.” Of er ca-
merabeelden door CAP zijn ge-
registreerd van de schietpartij
konden zowel minister Earl Bal-
borda van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning als mi-
nister van Economische Ontwik-
keling Stanley Palm niet zeggen.
CAP laat vooralsnog weten over
de volgende informatie te be-
schikken: ,,Dinsdagavond betra-
den de misdadigers de facilitei-
ten op de reguliere manier zoals
elke gebruiker dit zou doen, en
parkeerden in het publieke par-
keerterrein terwijl ze wachtten
op hun slachtoffers. Hierna
startten ze hun aanval, keerden
terug naar hun geparkeerde
voertuig en vernielden de barriè-
res van de parkeerplaats bij het
verlaten van het luchthaventer-
rein.”
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Curaçao

Advertentie

mcb-bank.com

voor het Curaçao North Sea Jazz Festival!

Campagne loopt van 1 juli tot 22 augustus 2014. Winnaars worden bekend gemaakt aan het einde 
van de campagne. Prijzen kunnen niet geruild worden. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.

Iedere keer als u uw MCB 
creditcard gebruikt in de 
maanden juli en augustus, 
doet u automatisch mee en 
maakt u kans op één van 
de Curaçao North Sea Jazz 
Festival 2014 kaarten.

PRIJZEN
•  15 KAARTEN voor de 

1ste avond van het Curaçao 
North Sea Jazz Festival 2014

•  15 KAARTEN voor de 
2de avond van het Curaçao 
North Sea Jazz Festival 2014

Tijdens de persconferentie van gisteren waren er vijf ministers aanwezig; minister Earl Balborda van
Verkeer, vervoer en Ruimtelijke Planning, minister Navarro van Justitie, premier Ivar Asjes, minister
Stanley Palm van Economische Ontwikkeling en minister José Jardim van Financiën.   FOTO JEU OLIMPIO

‘Beveiliging
heeft zwaar
gefaald’
Regering houdt evaluatie naar
functioneren personeel Hato

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De beveiliging op luchthaven Hato heeft
dinsdagavond ‘zwaar gefaald’ toen er een schietpartij
plaatsvond waarbij toeristen en bezoekers gevaar liepen. 

ARC: Beheer staatskas kan beter
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het schort nog aan
de kwaliteit van het financieel
beheer, zo stelt de Algemene Re-
kenkamer Curaçao (ARC) vast
in het jaarverslag 2013. Reden:
De rekening 2010 kon niet de
goedkeuring van de ARC weg-
dragen en over de rekening 2011
verwacht de ARC hetzelfde oor-
deel te zullen moeten vellen,
‘hoewel er wel sterke verbeterin-
gen zijn opgetreden’. De jaarre-
kening 2012 werd pas op 5 mei
van dit jaar door de Stichting
Overheidsaccountantsbureau
(Soab) met de bijbehorende ver-
klaring toegezonden aan de
ARC.

De Rekenkamer vindt het on-
verantwoord dat de jaarrekenin-
gen veel te laat bij de ARC inge-
diend worden. Niet alleen over
2012 stelt de ARC vast dat Soab
de rekeningen laat doorstuurde
met de benodigde bijbehorende
verklaring, ook bij de jaarreke-

ningen over 2011 en 2012 was
dit het geval. De ARC conclu-
deert dan ook: ,,De Rekenkamer
betreurt de verlate behandeling
en afhandeling, omdat burgers
van Curaçao een fundamenteel
recht hebben om tijdig te mogen
vernemen of de volksvertegen-
woordiging al dan niet instemt
met de wijze waarop gezagsdra-
gers zijn omgesprongen met ge-
meenschapsgelden. Ook de ge-
zagsdragers zelf hebben recht
op deze kennisneming. Het niet
tijdig vaststellen van het slot van
de rekeningen geeft aan dat het
nog schort aan de kwaliteit van
het financieel beheer.”

De ARC betreurt het overi-
gens ook dat in 2013 zonder
overleg wijzigingen zijn aange-
bracht in de wenselijkheidsbe-
groting van de ARC zelf. Daar-
mee is de goede en onafhanke-
lijke functionering van het
instituut in het gedrang geko-
men. ,,De Rekenkamer kan al-

leen maar hopen dat er geen
sprake zal blijken te zijn van een
structurele ondermijning van de
onafhankelijkheid van de ARC”,
aldus het jaarverslag. Verwezen
wordt naar de Landsverordening
ARC waarin is opgenomen dat
er alleen in overeenstemming
met de ARC en de betrokken mi-
nister aanpassingen aange-
bracht kunnen worden in de be-
groting van de ARC. 

Het is de taak van de ARC om
op onafhankelijke wijze naar de
buitenwereld te rapporteren
over hoe de regering is omge-
sprongen met het gemeen-
schapsgeld. Het jaarverslag:
,,Het hier omschreven democra-
tische verantwoordingsproces
functioneerde ook in 2012 en
2013 niet optimaal. Er is echter
merkbaar sprake van een verbe-
teringsproces.” Het financieel
toezicht levert hier volgens het
instituut een positieve bijdrage
aan.


