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Curaçao

Advertentie

Little League’ers verslaan Dominicaanse Republiek
Het team van de Little
League heeft tijdens
de Caribbean Little
League Baseball
Championship op de
Bahama’s de spelers
van de Dominicaanse
Republiek gisteren
verslagen met 14-2.
Het is nog niet
bekend tegen welk
team de Curaçaose
ploeg deze week moet
uitkomen. Het team
heeft vandaag een
vrije dag. 

FOTO LO CELESTINA 

‘Rapport toegeschreven naar bepaald doel’

Dat het Cft-rapport op een aantal
cruciale onderdelen niet accu-
raat is, is volgens het kabinet 
verklaarbaar omdat ‘de Neder-
landse regering, in strijd met 
de met Aruba gemaakte af-
spraken een gezamenlijke com-
missie in te stellen, eenzijdig
heeft besloten het onderzoek
door uitsluitend eigen Neder-
landse ambtenaren te laten ver-
richten’.

De regering schrijft voorts
‘ten volle te erkennen’ dat het 
verduurzamen van de over-
heidsfinanciën de aandacht ver-
dient. ,,Die krijgt het dan ook al
geruime tijd van het kabinet Mi-
ke Eman. In die zin is het rap-
port van het Cft, afgezien van de

feitelijke onjuistheden, ook nog
eens een open deur. Zo wordt
opgeroepen tot een vacature-,
personeels- en verplichtingen-
stop. Deze zijn reeds vorig jaar
ingevoerd en worden ook - con-
troleerbaar - strikt gehand-
haafd.”

De regering zegt zich niet aan
de indruk te kunnen onttrekken
dat de onderzoekers hun rapport
hebben toegeschreven naar een
kennelijk vooraf bepaald doel:
,,Het met terugwerkende kracht
rechtvaardigen van de staats-
rechtelijk onrechtmatige in-
greep door de Nederlandse rege-
ring in het budgetrecht van het
parlement van het autonome
land Aruba.”

Met de instructie aan de gou-
verneur van Aruba om vanwege

het onderzoek het ondertekenen
van de begroting op te houden,
heeft de Nederlandse regering
het in gang gezette ombuigings-
proces ernstig verstoord, zo ver-
volgt de brief: ,,Het onrechtma-
tig en naar nu uit de quick scan
blijkt ook onnodig ingrijpen,
heeft de kreukvrije reputatie van
het kabinet Mike Eman en het
land Aruba zware schade toege-
bracht met, zo moet worden ge-
vreesd, zeer nadelige gevolgen
voor de juist opgebloeide econo-
mie en de positie van Aruba op
de internationale kapitaal-
markt.”

Aan het slot van de verklaring
spreekt het kabinet het vertrou-
wen uit dat gouverneur Fredis
Refunjol de begroting per om-
gaande tekent.

Verhuizing
naar WTC
gaat door
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De voorgenomen verhuizing van ambtena-
ren van het ministerie van Bestuur, Planning en
Dienstverlening naar het World Trade Center (WTC)
gaat wat verantwoordelijk minister Etienne van der
Horst betreft gewoon door.

Dat heeft de bewindsman
tegenover deze krant verklaard.
Van der Horst zei dat de brand-
weer en DOW al vorig jaar had-
den verklaard dat het gebouw
aan de veiligheidsvoorschriften
voldoet. ,,Ik heb per brief aan de-
ze instanties gevraagd om te be-
vestigen dat die aanbevelingen
nog steeds geldig zijn”, zo liet de
minister weten.

De minister zei begrip te heb-
ben voor de zorgen die er onder
het personeel leven wat de veilig-
heid van het gebouw betreft. ,,Er
zijn incidenten geweest waarbij
lichtarmaturen naar beneden
zijn gekomen. Dat zijn zaken
die naar mijn mening afgehan-
deld moeten worden door de be-
treffende hoofden van afdelin-

gen die indertijd een huurcon-
tract met de eigenaren hebben
gesloten, zij moeten erop toe-
zien dat zij waar voor hun geld
krijgen.”

Van der Horst geeft toe dat er
aan het gebouw nog de nodige
verbeteringen gedaan moeten
worden. Zo zijn er ruimtes waar
geen ramen in zitten. ,,Maar dat
zijn zaken die straks bij de her-
inrichting van het gebouw aan
bod komen. De mensen worden
nu in het oude deel van WTC
ondergebracht.” In het gebouw
bevindt zich ook een lift die nog
niet gecertificeerd is. ,,Ik heb vo-
rig jaar al gewaarschuwd om van
die lift, zolang die niet door een
erkend bedrijf is gecertificeerd,
geen gebruik te maken.”
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