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Curaçao

Advertentie

BEKENDMAKING

De Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao maakt 
hierbij bekend dat zij, ter voldoening aan de bepalingen van het 
Kiesreglement voor Kamers van Koophandel en Nijverheid, in de 
edities van vrijdag 1 augustus 2014 van het dagblad AMIGOE en 
van de CURAÇAOSCHE COURANT, de kiezerslijsten publiceert 
voor het Grootbedrijf  en Kleinbedrijf.

Tot en met 15 augustus 2014 is een ieder die in het Handelsregister 
van Curaçao voorkomt, bevoegd om bij de Kamer schriftelijk 
verbetering van deze lijsten te vragen, op grond dat hijzelf  of  een 
ander in strijd met de wet daarop voorkomt, niet voorkomt, of  niet 
behoorlijk voorkomt.

De lijsten kunnen na 15 augustus 2014 niet meer worden gewijzigd, 
en zullen na vaststelling geldig zijn voor de periode van één jaar.

Gelieve voor inlichtingen contact op te nemen via telefoon 461-1451, 
faxnummer 461-5652 of  e-mail: registry@curacao-chamber.cw

Curaçao, 31 juli 2014

Mr. J.H. Jacobs
Secretaris
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PS vraagt Parlatino
om evaluatie wetten
‘Via Parlatino uitspraak VN over consensusrijkswetten’
Van een onzer verslaggevers 
Willemstad - De delegatie van regeringspartij Pueblo Soberano heeft het bezoek aan
Parlatino benut om voorzitter Castillo een document te geven met het verzoek de con-
sensusrijkswetten te evalueren zodat de VN een uitspraak kan doen over de rechtma-
tigheid ervan. 

Dat heeft Statenlid Elmer Wil-
soe tegenover deze krant ver-
klaard. ,,Wij hebben veel contact
met een paar sleutelfiguren bij
Parlatino en hopen dat zij zo
snel mogelijk reageren.”

,,De consensusrijkswetten
kunnen al binnen 5 jaar geëvalu-
eerd worden, en niet ná 5 jaar zo-
als velen ten onrechte denken.
Wij geloven dat het nu tijd is ge-
worden dat de VN zich uit-
spreekt of de consensusrijkswet-
ten overeenkomen met hetgeen
in artikelen 1514 en 1541 is vast-
gelegd”, zo legt Wilsoe uit. In de
bewuste artikelen wordt bepaald
dat het moederland ervoor moet
zorgen dat het emancipatiepro-
ces van de voormalige kolonie
tot volle ontwikkeling komt en
ook vorm kan krijgen als het

volk zich eenmaal heeft uitge-
sproken voor de onafhankelijk-
heid, zo legt Wilsoe uit.

Het Statenlid vergelijkt het
proces met een kind dat in een
gezin opgroeit. De ouders zor-
gen ervoor dat het kind naar
school kan gaan en dat het in 
de toekomst op eigen benen 
kan staan. Een gezin wordt ge-
boren. Vergeleken met Aruba
die binnen het Koninkrijk een
status aparte heeft, is de autono-
mie van Curaçao van erop
achteruit gegaan, aldus het par-
lementslid. De huidige consen-
susrijkswetten zijn naar het oor-
deel van Wilsoe strijdig met de
eerder genoemde artikelen.
,,Internationale verdragen zijn
van een hogere orde dan de con-
sensusrijkswetten, als een onaf-

hankelijke instantie een oordeel
velt over de consensusrijkswet-
ten hebben wij de bevestiging
dat ze niet met de verdragen
stroken.”

De recente crisis tussen pre-
mier Eman en Nederland is voor
Wilsoe het bewijs dat de autono-
mie van het land gevaar loopt.
,,De gouverneur werd in een po-
litieke positie gemanoeuvreerd
terwijl in het Statuut is vastge-
legd dat Aruba de mogelijkheid
tot intern appel had. Maar de
Rijksministerraad, lees: Neder-
land, weigerde Aruba de moge-
lijkheid op appel.” De crisis met
Aruba illustreerde niet alleen dat
Nederland geheel op eigen hout-
je kan ingrijpen, maar dat de
autonomie van Aruba niet werd
gerespecteerd.

Lot Koko in handen Campo
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De directie van
Campo Alegre heeft besloten
om Margarita Koko, financieel
directeur, te ontslaan omdat zij
haar verdenken van het ver-
duisteren van geld. Of er over
wordt gegaan tot vervolging is
momenteel onderwerp van dis-
cussie binnen de directie van
Campo. Dat verklaart Marlon
Regales, woordvoerder van
Campo. Hij legt uit: ,,Momen-
teel zijn er twee geluiden. De
ene helft van de directie wil een
rechtszaak, maar de andere kant
wil dit intern oplossen, zodat het
niet groter wordt dan het is. Er
wordt momenteel over gespro-
ken.” Koko was twee weken ge-
schorst en de directie heeft uit-
eindelijk besloten om haar te
ontslaan. Regales verklaart: ,,De
directie was van mening dat er
op basis van eerste onderzoeken
voldoende redenen zijn om haar
te ontslaan op grond van wanbe-
leid en omdat zij haar functie
niet naar behoren uitvoerde.
Het precieze bedrag waar mo-
menteel onderzoek naar wordt
gedaan is niet bekend. Sommi-
gen spreken over 300.000 gul-

den en anderen over een half
miljoen.” 

Het onderzoek is nog niet af-
gerond en de zaak wordt nog
verder onderzocht. ,,Zo willen
we de redenen weten waarom er
geld is verdwenen, of er niet ge-
manipuleerd is en gaan we kij-
ken naar overige zaken die nog

niet duidelijk zijn”, aldus de
woordvoerder van Campo.
,,Maar het echte nieuws is dat de
drank goedkoper is geworden.
De prijzen zijn met 30 procent
gedaald. Koko had de prijzen
juist opgevoerd. Sinds haar ont-
slag is dit meteen terugge-
draaid”, besluit hij.

Assistentie door kustwacht
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De kustwacht
heeft op woensdagavond een
medische evacuatie uitgevoerd.
Rond 20.45 uur kreeg het Res-
cue and Coordination Center
(RCC) de melding dat een man
aan boord van een zeiljacht, de
Blue Whale, een been gebroken
had en met spoed behandeld
moest worden. De Blue Whale
was afkomstig uit Sint Maarten
en onderweg naar Panama. Op
het moment van de melding was
het jacht op 65 mijl ten noord-

westen van Aruba. De kustwacht
heeft de helikopter ingezet om te
assisteren. Het cruiseschip
Dawn Princess was in de buurt
en is door RCC gevraagd as-
sistentie te verlenen. Door de ru-
we zeegang kond de helikopter-
bemanning de man niet aan
boord hijsen. De Dawn Princess
kon de patiënt wel voor behan-
deling aan boord nemen. Aange-
zien zij ook naar Panama voe-
ren, namen ze de patiënt mee
voor opname in het ziekenhuis
daar.

De kustwacht heeft de helikopter ingezet om te assisteren. 
FOTO KUSTWACHT CARIBISCH GEBIED
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Politieke partij
PAR wenst alle bursalen succes
met hun studie in het buiten-
land. Politiek leider Zita Jesus-
Leito is blij dat weer een groep

jongeren met succes hun
middelbare school heeft afgeslo-
ten en nu hun studie gaat ver-

volgen. Ze hoopt dat de studen-
ten hun toekomstplannen waar
kunnen maken.

Volgens de PAR is de finan-
ciering een belangrijke factor bij
een studie in het buitenland. De

PAR zal er bij de regering op
aandringen dat er snel duide-
lijkheid komt over het beleid
ten aanzien van de studieschul-
den, aldus de partijleider Zita
Jesus-Leito.

PAR wenst bursalen succes

Sinds het ontslag van financieel directeur Koko van Campo Alegre is
alcohol dertig procent goedkoper. FOTO MARIANNE VAN EXEL 


