
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De straf-
rechtzaken bij het Ge-
meenschappelijk Hof van
Justitie zijn in 2011 toege-
nomen ten opzichte van
2010. 

Dit valt op te maken uit
het jaarverslag. Het totaal
aantal strafrechtzaken op
alle voormalige eilanden
van Nederlandse Antillen
en Aruba, stond in 2011 
op 28.285, terwijl in 
2010 de teller op 25.846
stond. Curaçao spant de

kroon met 22.988 (81 pro-
cent), vorig jaar was het
percentage nog 74 procent
op het totaal aantal strafza-
ken. 

Het aantal misdrijven is
wel afgenomen. In 2010
waren er 2.394 reguliere
misdrijfzaken op alle ei-
landen en in 2011 staat het
totaal op 2.043. Spande
Aruba in 2010 nog de
kroon met het aantal 
reguliere misdrijven, met
957 boven de 927 op Cura-
çao, dit jaar staat Curaçao
aan top met 876 misdrij-
ven tegenover 732 op Aru-
ba. 

Overtredingen zijn zo-
als elk jaar oververtegen-
woordigd in de strafzaak-
statistieken. Op Curaçao
waren dit er afgelopen jaar

21.599, met een percenta-
ge van 46 procent, vele
malen hoger dan op 
de andere eilanden. Sint
Maarten volgt bijvoorbeeld
met 1.876 overtredingen
(7 procent). Opvallend is
ook dat alleen op Curaçao
koerierszaken zijn opge-
tekend, te weten 268 za-
ken, tegenover 264 in
2010. 

In het jaarverslag staat
dat in 2011 in totaal
44.000 zaken in eerste
aanleg bij een van de vesti-
gingen van het Hof zijn
aangeboden. ,,Dat is meer
dan in 2010. Vooral de in-
stroom van civiele bodem-
procedures en zaken met
betrekking tot personen-
en familierecht nam toe
evenals het aantal hoger

beroepszaken”, zo staat in
het jaarverslag.

Carlos Monk
krabbelt terug
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Minder
bijdrage
casino’s
In jaren 2010, maar 
ook 2011, 2012 en 2013
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De gerealiseerde feitelijke inkom-
sten van de Curaçao Gaming Board (CGB) zijn
een stuk lager dan de eerder beoogde opbreng-
sten van de casinoheffing.

Monumento Habrí druk bezocht

Natuur en
historie

Dat geldt voor 2010,
maar na een Memoran-
dum of Understanding
(MoU) van maart vorig
jaar tussen de regering
Schotte en de casinosector
ook voor de jaren 2011,
2012 en 2013. Voor deze
laatstgenoemde jaren zijn
wel taakstellingen afge-
sproken, maar feit is dat
de 10 miljoen gulden die
de casino’s jaarlijks extra
zouden moeten opbren-
gen bij lange na niet wordt
gehaald.

De Uitvoeringsrappor-
tage van Financiën over
het eerste kwartaal 2011
gaat uitvoerig in op de si-
tuatie rond de casinohef-
fing. Daaruit blijkt dat in
2010 van de bedoelde 10
miljoen extra voor de over-
heid er uiteindelijk maar 4
miljoen in de staatskas be-
landen. 

De nieuwe regeling,
overeengekomen tussen
Financiënminister Geor-
ge Jamaloodin (MFK) en
de Curaçao Casino Associ-
ation, houdt eveneens een
derving van inkomsten
voor de overheid in; name-
lijk op papier van 7 mil-
joen in 2011; 6 miljoen in
2012; en 5 miljoen in
2013.

Hoe het tekort door de
gederfde inkomsten wordt
‘goedgemaakt’, meldt de
uitvoeringsrapportage
niet. Er staat alleen dat in
de begroting van 2012 en

in de meerjarig begro-
tingsraming ‘rekening is
gehouden met de per sal-
do structurele inkomsten-
derving uit deze sector’.

Met de MoU zijn uit-
gangspunten geformu-
leerd voor een duurzame
oplossing van de sector.
Deze afspraken zullen
nog in de wet worden ver-
ankerd en de GCB zal qua
organisatie aangepast
worden. Goed nieuws
voor de overheidsbegro-
ting en de sterke casino-
lobby is er wel, namelijk
dat de Gaming Control
Board (GCB) ‘goedkoper’
opereert dan vooraf inge-
schat. Daardoor is de der-
ving voor de overheidskas
ook minder. De werkelijke
exploitatiekosten voor de
GCB zijn niet 7,5 miljoen
per jaar, maar ruim 5,5
miljoen, waardoor het ne-
gatieve effect voor het be-
grotingssaldo van Curaçao
enigszins beperkt blijft
ten opzichte van de eerde-
re verwachting om jaar-
lijks 10 miljoen extra uit
het casinowezen te halen.
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Van onze redactie
Hengelo - Churandy
Martina heeft zijn tweede
startbewijs voor de Olym-
pische Spelen in Londen
binnen. De Curaçaose ren-
ner, die tegenwoordig voor
Nederland uitkomt, won
gisteren in Hengelo bij de

FBK Games de 100 meter
in 10,18 seconden. Mart-
ina moest op deze afstand
nog vormbehoud tonen en

deed dat ruim, want 10,24
seconden was vereist. De
sprinter had zich eerder al
verzekerd van een olym-

pisch startbewijs op de
200 meter. Martina ver-
sloeg gisteren in Hengelo
de Jamaicaan Mario Forsy-
the (10,25) en diens land-
genoot Ainsley Waugh
(10,31). Brian Mariano ein-
digde als negende in
10,61.

Martina rent 100 en
200 meter op OS

Het was druk gisteren op het schiereiland bij Caracasbaai tijdens de open monumentendag
Monumento Habrí. Deze dag werd georganiseerd door Fundashon Pro Monumento, Amigu di
Tera, Curaçao Footprint Foundation en Carmabi. Ook premier Schotte kreeg van deskundige Boy
Marchena op het schiereiland uitleg over de monumenten en de natuur.     FOTO RAMSAY SOEMANTA

Strafzaken toegenomen, afname misdrijven
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