
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De be-
schikking van de
minister van Perso-
neelzaken, Carlos
Monk (Pueblo Sobe-
rano), aan Harold
Daal, hoofd Publieke
Zaken bij het bevol-
k i n g s r e g i s t e r
‘Kranshi’, is gisteren
door het gerecht nie-
tig verklaard.

Het gaat hier om een
beschikking waarbij Daal
voor drie jaar tijdelijk inge-
zet zou worden als pro-
grammamanager op het
project ‘Inrichting basisre-
gistraties en stelsel basis-
registraties’. ,,De bezwa-
ren van Daal zijn ge-
grond”, oordeelt de
rechter.

De hamvraag die de
rechter ter beoordeling
voorgelegd werd, was of
artikel 49 van de Lands-
verordening Materieel
Ambtenarenrecht (LMA)
in deze zaak terecht ge-
bruikt is om Daal over te
plaatsen naar de functie
van programmamanager.
Genoemd artikel staat een
minister toe een ambte-
naar te verplichten tijdelijk
een andere functie uit te
voeren. Het moet dan wel
gaan om een ‘noodzaak’
op grond van het rege-
ringsbeleid en de beleid-
sprioriteit. In het pleidooi
van minister Monk wordt
Daal omschreven als ‘the
right man on the right pla-
ce’ voor dit voor de rege-
ring zo belangrijke pro-
ject.

Maar over de gang van
zaken in dit geval oordeelt
de rechter: ,,Alhoewel arti-
kel 49 LMA niet voor-
schrijft dat de betrokken
ambtenaar wordt gehoord,
heeft wel te gelden dat de
minister bij de voorberei-
ding van de beschikking
de nodige kennis omtrent
de relevante feiten en de af
te wegen belangen dient te
vergaren.” 

En dat is niet gebeurd,
waardoor er in strijd ge-
handeld is met de ‘in acht

te nemen zorgvuldigheid’.
De minister had enerzijds
Daal moeten informeren
over de hem toe te wijzen
functie en bovendien had
hij bij Daal moeten infor-
meren hoe de functie van

hoofd Publieke Zaken ge-
durende drie jaar ingevuld
zou moeten worden. 

Het gerecht oordeelt dat
Daal niet in de gelegen-
heid is gesteld om te wor-
den gehoord of een me-

ning te geven over zijn tij-
delijke overplaatsing. Dat
hij niet afwijzend zou 
hebben gereageerd toen
hij in kennis gesteld werd
van de nieuwe functie 
‘betekent nog niet dat hij

is gehoord dan wel dat 
de minister zich heeft la-
ten informeren in voren-
bedoelde vereiste zin’,
luidt het oordeel van de
rechter.

Diffamerend voor Daal
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Vandaag in AD
Wikènt een stuk
getiteld ‘Van opslui-
ten naar insluiten’
door Yoland Siliee,
die in 2008 een trai-
ningstraject heeft
aangeboden binnen
het SDKK, ofwel de
gevangenis. De pro-
gramma’s waren er
op gericht om
middels de inbreng
van cultuur en sport
de aandacht van
jonge gedetineerden
te richten op nieu-
we kansen in hun
leven. De ervarin-
gen waren positief.
Verder schrijft
Elisabeth Hollander
over een nieuwe
toneelproductie van
‘De morgen loeit
weer aan’, een ver-
telling gebaseerd op
de gelijknamige
roman van de
Antilliaanse schrij-
ver Tip Marugg
(1923-2006).

Monk ‘onzorgvuldig’
Rechter: Beschikking minister aan Daal nietig

Frielink
moet weg
bij UNA
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De bekende
lokale advocaat Karel Frie-
link mag niet langer als
docent ondernemings-
recht bij de UNA werk-
zaam zijn, omdat hij Mi-
guel Goede - de voormali-
ge rector magnificus - als
raadsman bijstond in zijn
rechtszaak tegen de uni-
versiteit.

Dat heeft Frielink giste-
ren van interim-rector
magnificus Francis de La-
noy van de Universiteit
van de Nederlandse Antil-
len (UNA) te horen gekre-
gen. De decaan van de Fa-
culteit der Rechtsgeleerd-
heid, Peter Klik, heeft de
boodschap van de waarne-
mend rector overgebracht.
Een schriftelijke bevesti-
ging volgt nog.

,,Hoewel ik daarmee
geen enkele regel heb
overtreden en de twee
functies niets met elkaar
te maken hebben, bestaat
kennelijk de behoefte om
een politiek spelletje te
spelen en dus iets tegen
mij te ondernemen.”

Frielink, die tevens De-
ken is van de Orde van Ad-
vocaten van Curaçao en tot
en met vorig jaar ook be-
stuurslid van de Kamer
van Koophandel, ver-
moedt sterk dat de Raad
van Toezicht (RvT) van de
UNA dit heeft geïnitieerd.
,,Mij hebben ze hier niet
mee, maar de studenten
zijn hiervan de dupe!”,
zegt de managing partner
van Spigthoff Advocaten
en Belastingadviseurs Cu-
raçao.

Witte-jassencermonie

Veertien studenten van de Sint Martinus University Faculty of Medicine hebben giste-
ren in het Hyatt Regency Hotel hun ‘white coat’ in ontvangst genomen. Het ritueel
dient om de overgang van preklinische naar klinische gezondheidswetenschappen
voor de studenten te markeren. De minister van Economische Ontwikkeling, Nasser
El Hakim (MFK), was bij de plechtigheid aanwezig om de witte jassen uit te reiken en
de studenten te feliciteren. FOTO JEU OLIMPIO

Catcracker weer opgestart
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De Isla-raffi-
naderij is gisteren met het
proces begonnen om de
catcracker en andere
onderdelen die hiermee
geassocieerd zijn opnieuw
op te starten. De catcrac-
ker werd op 4 november
2011 op verzoek van BOO
stopgezet. ,,We voorzien
dat nadat de catcracker is
opgestart in de loop van

het weekend en maandag
de andere onderdelen van
de raffinaderij zoals het
HF alkylation, poly plant,
feed prepunit en crude
distiller 2-A ook opgestart
kan worden’, laat de afde-
ling voorlichting van Isla-
raffinaderij middels een
persbericht weten.

Isla belooft alles in zijn
macht te doen om tijdens
het opstartproces de ope-
ratie zo snel mogelijk te

stabiliseren zodat de ver-
wachte impact op het mi-
lieu zo min mogelijk zal
zijn. Het zal vier of vijf da-
gen duren eer alle onder-
delen van de raffinaderij
stabiel functioneren.

,,Isla biedt bij voorbaat
haar excuses aan voor
eventuele ongemak dat de
opstartprocedure kan ver-
oorzaken voor de gemeen-
schap”, schrijft de voor-
lichting tot slot.
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