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Curaçao

Geslaagd op de Errol Scoop-academie
Akademia Popular Errol Scoop
heeft onlangs 41 certificaten uit-
gereikt aan deelnemers die theo-
retische en praktische lessen
volgden aan de academie. In
2015 zal de academie vervolgen
met de lessen om deelnemers
kennis bij te brengen over de
economie, sociale zaken en
geschiedenis van het eiland met
het doel de emancipatie van de
deelnemers.       FOTO AKADEMIA 

POPULAR ERROL SCOOP

Daarnaast staat Taams Kliniek
voor 7 miljoen in het krijt bij de
diverse crediteuren/leveran-
ciers. En is er een schuld van 10
miljoen aan de Belastingdienst
en de Sociale Verzekeringsbank
(SVB). Hiertegenover staan acti-
va ter waarde van geschat zo’n 8
miljoen, de gebouwen met een
executiewaarde van circa 10 mil-
joen, en een niet erkende claim
van 13 miljoen bij de overheid
voor niet betaalde verrichtingen
- ‘bijvoorbeeld verliezen door de
diverse oogoperaties’ - aan de
kliniek. Aan Taams Kliniek is
surseance van betaling verleend
met aanstelling van de advocaat
Paul van de Laarschot tot be-

windvoerder. De kliniek kampt
met OK’s (operatiekamers), ver-
pleging, facilitaire diensten, apo-
theek en administratie die geen
geld opleveren en in veel geval-
len zelfs alleen maar geld
kosten, stelt Esseboom in de cor-
respondentie. Daarin geeft hij
aan dat de cao en het teveel aan
personeel niet (langer) gedragen
kunnen worden.

Over het personeelsbestand
verklaarde oud-directeur Karel
Bade enige tijd terug dat de per-
soneelskosten met 175 mede-
werkers ‘natuurlijk bedrijfseco-
nomisch niet haalbaar is’; in zijn
tijd waren er in 2009 ten tijde

van de overname 139 medewer-
kers in dienst. ,,De gebroeders
Taams en ik waren altijd uit op
efficiencybewaking en -verbete-
ring.” 

Esseboom wijst er echter op
dat er in 2009 zo’n 41 meer per-
soneelsleden waren dan twee
jaar eerder, het jaar dat Bade als
directeur aantrad, zonder dat er
sprake was van een toename in
productie of extra disciplines. De
zogenaamde efficiencyverbete-
ring bestrijdt Esseboom omdat
‘dit niet uit de cijfers blijkt’. ,,De
toename van het aantal mede-
werkers sinds 2010 heeft alles te
maken met de introductie van

nieuwe disciplines, zoals de
hart/long-afdeling, de pre opera-
tieve screening, de afdeling kwa-
liteit en veiligheid, de afdeling
hygiëne en infectiepreventie en
de afdeling finance.”

In zijn uitgelekte mail be-
klaagt Esseboom zich er over dat
de regering (lees: PS-minister
Ben Whiteman van Gezond-
heid) via het adviesbureau Be-
renschot bezig is met een po-
ging tot ‘vijandig overname’. In
dat kader weet hij te melden dat
Berenschot aan Orco Bank 12
miljoen zou hebben geboden
voor het onroerend goed. Het
Antilliaans Dagblad berichtte
eerder al over de ‘Business Case
HNO locatie Damacor’. HNO
staat voor Hospital Nobo Otro-
banda en Damacor is de wijk
waar de Taams Kliniek is ge-
vestigd.

De Business case is opgesteld
door Berenschot in samenwer-
king met het ministerie van Ge-
zondheid en de SVB als redding
van de kliniek en gaat uit van
een ‘doorstart via faillissement’.
Met de nodige maatregelen -
minder bedden, namelijk van 52
naar 39; en minder personeel,
namelijk van 160 naar 126 -
biedt de business case perspec-
tief. En blijft een groot deel van
de werkgelegenheid behouden
en de continuïteit van de zorg
verzekerd. De directie bij monde
van Esseboom ziet ‘de oplos-
sing’ zelf ook in een doorstart,
tenminste als de overheid niet
tot aanpassing van tarieven of

‘een geschikt budget’ overgaat;
een doorstart in de surseance
(maar dan blijft het probleem
van de cao die door de kliniek
dan niet gedragen kan worden,
schrijft Esseboom) of een door-
start via faillissement. Er was
eerst haast geboden. Want over
minder dan een week, op 21 no-
vember, zou de vergadering met
de crediteuren plaatsvinden.
Maar ondertussen is, zeer on-
langs, die vergadering door de
rechter-commissaris verschoven
naar 30 januari 2015. 

Op korte termijn rekent de di-
rectie dat de helft van de totale
schuld - circa 15,5 miljoen dus -
vereist is om (deels) tegemoet te
komen aan Orco, schuldeisers,
afvloeiing personeel, fiscus en
SVB en ook nog wat geld over te
houden voor de doorstart in de
maanden december en januari.
De directie is hoopvol en nog in
gesprek met meerdere gegadig-
den die bereid zouden zijn geld
te investeren in de kliniek. 

Na de overname in 2009 wer-
den jaar in jaar uit verliezen ge-
boekt; de negatieve resultaten
van de unit OK van zo’n 4 mil-
joen en verpleging van eveneens
circa 4 miljoen kunnen niet wor-
den opgevangen door de winst-
gevende unit radiologie van on-
geveer 4 miljoen. Pas in het laat-
ste jaar werd op aandringen van
de bank een financieel directeur
aan de top toegevoegd die de fi-
nanciën op orde moest brengen.
De bank heeft echter zekerheid.
Crediteuren en personeel heb-
ben dat niet, zeker niet gezien de
grootte van de vordering van
SVB en Belastingdienst.

Advertentie

 

OPENBARE AANBESTEDING 
Namens de Ministerie  van Verkeer, Vervoer  en Ruimtelijke Planning, Uitvoeringsorganisaties Curaçao 

Civil Aviation Authority, METEO en Maritime Authority Curacao wordt bekend gemaakt de openbare 

aanbesteding voor de Bestek , Versie 2.0, 

“CMM Gebouw Schoonmaak & Onderhoud 2015” 

17 november,2014”. 

BESCHRIJVING WERK 

Het verrichten van schoonmaak- en onderhoud werkzaamheden in het gebouw Siegfried Fransisco 

Building te Kaya Afido z/n waar thans de entiteiten Curaçao Civil Aviation Authority, METEO en Maritime 

Authority Curaçao zich bevinden. 

 

 INLICHTINGEN 

Inlichtingen en een rondleiding zullen worden verstrekt op het kantoor van de Uitvoeringsorganisatie 

Curaçao Civil Aviation Authority, Vergaderzaal “Media Room”, op  xx oktober 2014, xx:xx-xx:xxpm 

 

Vragen en opmerkingen van potentiële inschrijvers dienen voor xx oktober 2014, digitaal gericht te 

worden aan mevrouw Jeanette Zimmerman, Financieel Medewerker, email: 

jeanette.zimmerman@gobiernu.cw 

 

VOORWAARDEN 

Aannemers die willen deelnemen aan deze aanbesteding moeten voldoen aan de volgende criteria en 

de volgende documenten overleggen met hun offerte: 

 Bewijs ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel te Curaçao 

 Een verklaring van de Ontvanger der Belastingen af te kunnen geven betreffende het 

betalingsgedrag van de onderneming, niet ouder dan 3 maanden 

 Een verklaring van de Sociale Verzekeringbank af te kunnen geven betreffende het 

betalingsgedrag van de onderneming, niet ouder dan 3 maanden 

 

INSCHRIJVING EN AANBESTEDING 

De inschrijving dient uiterlijk op xx oktober om xx xx xx uur in een gesloten enveloppe met als opschrift 

“CMM Gebouw Schoonmaak & Onderhoud 2015“ te worden gedeponeerd in een daarvoor bestemde 

bus op kantoor van CCAA in Siegfried Fransisco Building te Kaya Afido z/n. 

 

 

BESTEK 

Het bestek is vanaf 17 november 2014, bij de uitvoeringsorganisatie CCAA te verkrijgen. 

‘Ook eerder al verliezen’
Dat er in het verleden, onder
de gebroeders Taams en
Bade winst werd geboekt,
bestrijdt Esseboom: Dit is
niet juist. Zie het jaarverslag
2007, waaruit blijkt dat er
geen winst gemaakt is. Voor
de verkoop in 2009 ontstaat
er opeens een winst van 2,6
miljoen in 2008. ,,Deze
blijkt op basis van spookfac-
turen te zijn die de kliniek
aan de SVB gedeclareerd
had. Bij de overname moest
een bedrag van iets meer dan
3 miljoen met de SVB verre-
kend worden, waardoor er
meteen sprake was van een

verlies van ruim 400.000
gulden. Hier bleken de niet-
inbare debiteuren nog niet in
meegenomen te zijn. Het
uiteindelijke verlies bij over-
name met inbegrip van de
oninbare debiteuren bedroeg
dus ruim 3,5 miljoen. Raar is
dat als er winst gemaakt
werd in 2007/2008 de toen-
malige directie van de kliniek
bij de overheid aanklopt voor
tariefsaanpassing in 2008
en, erger nog, geweigerd
heeft om uit de winst van
toen de achterstand in pensi-
oenverzekeringen in te
lopen.”
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MFK al bezig 
met verkiezingen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - MFK kondigt aan reeds be-
zig te zijn met het samenstellen van de
kandidatenlijsten voor de komende ver-
kiezingen, die in 2016 zal plaatsvinden
als de huidige coalitie intact blijft. De par-
tij heeft hiervoor een commissie opge-
steld die alle kandidaten moeten spreken.
Het gaat daarbij volgens de partij om 24
nieuwe mensen die zich beschikbaar heb-
ben gesteld. 


