
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het consumenten-
prijsindexcijfer van Curaçao is
in de maand augustus met 0,3
procent gestegen ten opzichte

van juli; van 117,7 naar 118,0. Dit
blijkt uit de gegevens die het
Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS) gisteren bekend
heeft gemaakt. Gemeten over

een periode van twaalf maanden
tot en met augustus 2011, zijn de
prijzen met 2,0 procent ten op-
zichte van dezelfde periode vorig
jaar toegenomen.  De belangrijk-
ste prijsontwikkelingen gedu-
rende de afgelopen maand heeft
zich voorgedaan in de beste-
dingscategorie ‘Voeding’; een
stijging van 1,5 procent. De voor-
naamste oorzaak hiervan was
het duurder worden van brood
met een gemiddelde van 13 pro-
cent, waardoor de voedings-
groep ‘graanproducten’ 5,9 pro-
cent duurder werd. 

Opvallend in de bestedingsca-
tegorie ‘Voeding’ waren verder
de prijsontwikkelingen in de
voedingsgroep ‘Vlees en vis’.
Deze kon rekenen op een stij-
ging van 0,9 procent; geken-
merkt door het enerzijds duur-
der worden van runderlappen
met vijf procent en anderzijds
het goedkoper worden van loka-
le vis (mulá, dradu, buní) met
vier procent. Dit is de vijfde be-
langrijke wijziging van de prijs
van lokale vis dit jaar, die in
april, mei, juni en juli prijswijzi-
gingen registreerde van respec-
tievelijk +6, -2, +2 en -3 procent.

Daling kosten van autorijden 
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Zorgen over
invoering van
modelstatuten
Vier deskundigen schrijven premier

en Statenvoorzitter aan
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vier deskundigen op het gebied van corpo-
rate governance - Mike Alexander, Frank Kunneman,
Luis ‘Boy’ Santine en Roel In ’t Veld - maken zich ern-
stig zorgen over de voorgenomen invoering van de
modelstatuten voor Curaçaose overheids-nv’s en -stich-
tingen.

Zij hebben daarom een open
brief gestuurd aan minister-
president Gerrit Schotte (MFK)
van Curaçao en aan voorzitter
Ivar Asjes (PS) van de Staten.

Twee kenmerken springen
volgens hen in het oog. 

In de modelstatuten is een
specifieke instructiebevoegd-
heid opgenomen voor de aan-
deelhouder, en individuele
commissarissen kunnen zich
op kosten van de onderneming
bij laten staan door externe des-
kundigen.

Hiermee is volgens hen voor
de aandeelhouder en de com-
missaris (gewild of ongewild)
een nagenoeg oncontroleerbaar
speelveld gecreëerd om niet in
het belang van de onderne-
ming, maar in het eigen (poli-
tieke) belang opdrachten te ge-
ven, benoemingen en ontsla-
gen te forceren en projecten al
of niet goed te keuren.

Dit is in strijd met de Lands-
verordening Corporate Gover-
nance en de code corporate go-
vernance. Het is bovendien in
strijd met internationaal aan-
vaarde normen voor good pu-
blic governance en good corpo-
rate governance.

Door de instructiebevoegd-
heid worden de directieleden in
een onmogelijke positie ge-
bracht. Zij zijn statutair ver-
plicht om de instructie van de
minister op te volgen. Wettelijk
zijn zij verplicht om in het be-
lang van de onderneming te
handelen. 

Wat moeten zij doen als zij
menen dat de instructie van de
minister niet in het belang van
de onderneming is? 

Volgen zij de instructie niet
op, dan riskeren zij schorsing
en zelfs ontslag. Als zij hierover
het gerecht zouden willen bena-
deren, moeten zij de kosten zelf
dragen. 

Zij hebben geen wettelijke
ontslagbescherming zoals amb-
tenaren en werknemers. Geen
enkele capabele bestuurder zal
zich in een dergelijk wespen-
nest willen storten. 

Ook vrij spel
commissarissen
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Prijzen 0,3 procent hoger dan in juli

DARE-project op Mgr. Niewindt College
,,We besteden aan-
dacht aan de kinde-
ren van nu, omdat
zij onze toekomst
zijn.” Om die reden
heeft het politie-
korps gisteren het
Mgr. Niewindt
College bezocht, in
het kader van het
DARE-project. Het
programma ‘Drug
Abuse Resistant
Education’ wijst
jonge kinderen op
de gevaren van
drugs, geweld en
criminaliteit. 
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Aanhouding
tijdens inval 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politie heeft
gisteravond een inval gedaan in
een woning aan de Kaya Lamper
in verband met een overtreding
van de Wapen- en Opiumwet. In
de woning werd een verdachte
vrouw aangetroffen die probeer-
de te vluchten. De 35-jarige
vrouw met de initialen E.E.N is
aangehouden. De vrouw had
een geladen revolver bij zich. In
de woning is ook een 42-jarige
man met de initialen U.J.P. aan-
gehouden voor overtreding van
de Vuurwapenwet en de Opium-
wet, omdat er een zakje marihu-
ana in huis is aangetroffen.

Advertentie

SANTA CATHARINA RESORT 

For a change...... 
 

ACTIVITEITENKALENDER 

 
Di 20 sept: 19:30-21:00 – Vishudda Center – toegang Nafl. 15  

 Lezing “De kinderen van deze tijd” – Linda Solimara  

Wat is de kracht van kinderen van deze tijd en  
hoe kunnen wij deze kracht weer omarmen? 

 
Do 22 sept: 19:30-21:00 – Vishudda Center- toegang Nafl. 15 

Lezing:  “ Een kleurrijke reis naar inspiratie” – Linda Solimara 

Wat is de kracht van inspiratie en waar vinden we het?
 

Za 24 sept: 13:00-17:00 – Terras Manipura – deelname Nafl. 50 pp 

Workshop " Kinderen van deze tijd" - Linda Solimara 
Een workshop waarin we de kinderen van deze tijd willen laten  

samenkomen, om te delen, en samen te ervaren,  
te sprankelen en zich op te laden. 

 

Za 24 sept: 19:30-21:30 – Vishudda Center – deelname Nafl. 25 

”Documentaire en workshop Food Matters - Dr Saira Moeniralam 
Steeds meer onderzoek wijst uit dat er een nauw verband bestaat tussen voeding  

en onze gezondheid. In de energetische geneeskunde wordt er veel gebruik gemaakt van de 
kennis over voeding en de mogelijkheid dit in te zetten om het zelfregulerend  

vermogen van het menselijk lichaam te ondersteunen. Zowel ter preventie van ziekte als  
bij het hervinden van gezondheid. ‘Food Matters’ de film, geeft antwoorden en verdieping. 

 

Zo 25 sept: 13:00-17:00 uur – terras Manipura – deelname Nafl. 50 pp 

Workshop “Ouders van deze tijd” - Linda Solimara 
Tijdens deze workshop leren wij om als ‘ouders van deze nieuwe tijd’  

in onze nieuwe rol te gaan staan. 
 

Inschrijven/reserveren: email a.lovert@santacatharinaresort  

of bel/sms Anneke Lovert (5681038) 

 

Zie onze activiteitenkalender op website www.santacatharinaresort.com voor meer 

informatie.  

 

Santa Catharina Resort 
Einde Weg naar Santa Catharina (links) 

www.santacatharinaresort.com

tel. 7677030/5681038 (Anneke Lovert) 

 


