
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - ,,Ik ben er
heel erg bij mee”, zegt Co-
rine Djaoen-Genaro van
Fudeka (Stichting voor de
ontwikkeling van het 
Carnaval). ,,Het is een 
aanwinst voor het Curaça-
ose carnaval en al hele-
maal voor de organisatie
ervan.’’

Het besluit van de Cura-
çaose regering om op de
dinsdag waarop het carna-
val wordt afgesloten met
de traditionele verbran-
ding van Rei Momo ieder-

een vanaf 12.00 uur vrijaf
te geven, is in goede aarde
gevallen bij de directrice
van Fudeka. ,,Eigenlijk
zijn we al vier jaar bezig
om dit voor elkaar te krij-
gen. Kijk, als carnaval ons
grootste culturele feest is,
dan moeten we dat ook
feilloos organiseren. We
hebben inmiddels met de
minister van Cultuur (Re-
né Rosalia) en de minister
van Justitie (Elmer Wilsoe,
beiden PS) overleg gehad
en zijn het in elk geval dik
met elkaar over eens. Be-
langrijk om goed samen te

werken en goede afspra-
ken te maken. En dat is nu
gelukt.’’ 

De Marcha di Despedi-
da (de afscheidsoptocht
van het carnaval) begint al-
tijd om 18.00 uur om te-
gen middernacht ten ein-
de te komen met de ver-
branding van Rei Momo.
Veel deelnemers moeten
echter al uren voor het
startsein aanwezig zijn op
de verschillende uitvalsba-
sissen van de carnavals-
groep waaraan zij deelne-
men, om geschminkt en
gekleed te worden. 

Geen deal 
overname BOO

Woensdag 5 januari 2011Jaargang 8 nr. 27 - NAf 1,25/$ 0,70 incl. OB

2 Gebouw Cems
wordt meldpunt 3

Darick Jonis 
coo Aqualectra 7 MAAPP juicht

taalplan toe 13 Kerken 
niet bang 20

‘Geen
kennis
Soab’
Schotte: Soab niet juridisch onderlegd

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Soab is een (overheids)-
accountantsbureau en beschikt niet over alle
expertise op het gebied van corporate gover-
nance, zo stelt de regering in haar reactie op
het Soab-advies dat eerder werd uitgebracht op
het verzoek om massaal ontslag van leden van
Raden van Commissarissen en Raden van
Toezicht.

,,Met name met betrek-
king tot het juridische ge-
deelte van de ‘code’ is be-
kend dat van de Soab niet
verwacht kan worden dat
zij over deze expertise be-
schikken. De Soab is im-
mers hoofdzakelijk een ac-
countantsbureau.” De So-
ab is tijdelijk aangesteld
als adviseur en toezicht-
houder op de ‘code’ totdat
de beoogde Stichting Bu-
reau Toezicht en Norme-
ring Overheidsentiteiten
(SBTNO) is opgericht.
Ontslag van bestuurders
moet aan de Soab voor ad-
vies worden voorgelegd.
De regering meent dan
ook dat de Soab ‘onvolle-
dig’ is geweest in haar ad-
visering, waarbij er ‘onvol-
doende rekening is gehou-
den met de andere ont-
slaggronden zoals aange-
voerd door de Raad van
Ministers’. De Stichting
Overheidsaccountantsbu-
reau is alleen ingegaan op
het verzoek tot ontslag
vanwege gewijzigd rege-
ringsbeleid, maar - zo staat
in de brief van premier
Gerrit Schotte (MFK) - de
regering heeft nog twee

ontslaggronden, namelijk
het niet voldoen aan de
‘code’ en het niet vrijwillig
ter beschikking stellen van
de functie.

Een ondersteuningste-
am van de ministerraad
heeft onderzoek gedaan
naar leden die niet volgens
de ‘code’ zijn aangesteld
en heeft hierover een me-
mo gestuurd naar de Soab.
Tevens is hierover overleg
gevoerd met de accoun-
tantsstichting. ,,Uw advies
is kennelijk gebaseerd op
een eigen, en ons inziens
onjuiste, interpretatie van
bepaalde essentiële bepa-
lingen van de wet op de co-
de”, zo stelt de reactie van
regeringzijde.

Ten aanzien van het ter
beschikking stellen van
hun functies, argumen-
teert de regering dat de
commissarissen niet aan
het verzoek van het voor-
malige BC hebben vol-
daan om aan te geven of
zij aan de ‘code’ hebben
voldaan en ook niet aan
het verzoek terbeschik-
kingstelling, naar aanlei-
ding van een schrijven van
het BC op 9 september.

Advertentie

Door Kim Sambo
Willemstad/Schiphol -
,,De Nederlanders discri-
mineren mijn volk in
Nederland.” Dat zegt een
furieuze Helmin Wiels,
parlementariër en politiek
leider van Pueblo Sobera-
no (PS), tijdens een telefo-
nisch interview met het
Antilliaans Dagblad. ,,Nu
heb ik met eigen ogen de
discriminatie van de
Nederlanders jegens mijn
volk kunnen aanschou-
wen.”

Deze uitlatingen van
Wiels gisteren zijn een re-
actie op de 100-procents-
controle die het Statenlid
maandagochtend tijdens
een bezoek in Nederland
op Schiphol moest onder-
vinden. De leider van de
regeringspartij PS werd
toen uit een groep passa-
giers afkomstig uit Cura-
çao gehaald om de inten-
sieve controle van de doua-
ne te doorstaan. 

Wiels vroeg meteen aan
de douanebeambte of hij

als verdachte werd gezien.
,,Ik ben buitengewoon
agent van de politie, ik ben
de zoon en de kleinzoon
van een politieagent, dus
ik weet wat wat is”, zegt
Wiels. Toch werd Wiels
verzocht zijn medewer-
king te verlenen aan de
uitvoerige controle.

Het mocht zelfs niet ba-
ten toen Wiels meldde dat
hij Statenlid was op Cura-
çao en hij zijn identificatie
liet zien; hij werd een ka-
mertje in gedirigeerd,

waar zijn bagage uitvoerig
werd gecontroleerd en
waar hem verschillende
vragen werden gesteld. Zo
zou de douanefunctiona-
ris bijvoorbeeld hebben
gevraagd wie het paspoort
van Wiels voor hem zou
hebben gekocht. ,,Dit is
een duidelijk geval van 
‘racial profiling’”, aldus
Wiels.

‘Lopez-Ramirez 
moet mond houden’

Vrije middag afscheid carnaval

Wiels woedend op douane Nederland

Laatste natte maand?

Op pagina 11

Het leek er gisteren op dat de voorspelling van de Meteorologische Dienst Curaçao, namelijk dat er deze maand
nog flink wat regen zou kunnen vallen, werkelijkheid wordt. Het eiland had gisteren te kampen met flinke buien
waardoor er op diverse plaatsen (zoals hier in Pietermaai) weer sprake was van wateroverlast.        FOTO JEU OLIMPIO


