
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Het Consu-
laat van de Volksrepubliek
China op Curaçao heeft
een statige vestiging ge-
vonden in het nieuwe ge-
bouw van de Onderlinge-
hulp aan de Schottegatweg
Oost. 

Dat heeft de directeur
van Onderlingehulp, Ro-
land Pietersz, gisteren
tegenover deze krant 
bekendgemaakt. Vorige
week is het huurcontract
tussen de twee partijen
ondertekend.

De huur gaat in per 1
mei 2014, maar naar ver-
wachting zal het consulaat
pas in juli haar intrek ne-
men in het grote pand dat
voorheen eigendom was
van Van Lanschot Ban-
kiers. Tijdens een wel-
komstreceptie in januari
liet de consul-generaal van
China, Chen Qiman - die
sinds oktober 2013 op Cu-
raçao is - al weten dat het
consulaat naar verwach-
ting na zes maanden zou
beginnen met haar werk-
zaamheden. De huurover-
eenkomst bevat ook een

tennisbaan, zwembad, ad-
ditionele kantoorruimte
en woonvertrekken die
zich achter het hoofdge-
bouw bevinden.

Onderlingehulp is de
huidige eigenaar van het
indrukwekkende gebouw
aan de Schottegatweg
Oost, dat afgelopen week
rood is geverfd. Volgens
Qiman was de keuze voor
het Chinese consulaat om
zich in dit pand te vesti-
gen, vanzelfsprekend. ,,Ik
wilde een modern kantoor
voor het consulaat-gene-
raal in het financieel cen-
trum van Curaçao”, zo laat
de consul-generaal weten.
,,Ik was onder de indruk
van de heer Pietersz en de
heer Jansen van Onderlin-
gehulp die ons precies dat-
gene hebben weten te bie-
den waar we naar op zoek
waren.” 

Het huurcontract dat
vorige week werd onderte-
kend, is voor de periode
van vijf jaar. Het gebouw
is dus al rood geverfd, de
vloer wordt opnieuw bete-
geld en verschillende ge-
bouwen worden gereno-

veerd voor het specifiek
gebruik van het consulaat,
zo laat Pietersz weten. 

Behalve de consul-gene-
raal was ook de consul 
van China op Curaçao,
Huixun Zhang, vorige
week aanwezig voor de
ondertekening van het
huurcontract. ,,Wij zijn
ook erg onder de indruk
van de snelheid en de kwa-
liteit van het werk dat tot
nu toe aan het gebouw is
gedaan”, aldus de consul. 
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VVD
tegen
lenen
Bosman: Enorme vraagtekens bij

financiële risico’s van overheids-nv’s

Door René Zwart
Den Haag - Voor de Tweede Kamerfractie van
regeringspartij VVD is het ‘onbestaanbaar’ dat
Curaçao op voorspraak van het College finan-
cieel toezicht toestemming krijgt om leningen
uit te schrijven.

VVD’er André Bosman
heeft zich voorgenomen
minister Ronald Plasterk
(PvdA) stevig aan de tand
te voelen tijdens het alge-
meen overleg later van-
daag met de Kamercom-
missie voor Koninkrijksre-
laties. De liberalen maken
zich grote zorgen over de
financiën van Curaçao en
Sint Maarten, maar ook
van Aruba. Curaçao mag
dan zijn begroting slui-
tend hebben gekregen,
Bosman plaatst ‘enorme
vraagtekens’ bij de onbe-
kende financiële risico’s
die het land als eigenaar
van de overheids-nv’s
loopt. In 2012 verkeerden
er drie in zwaar weer, nu
zijn dat er zes.

Bosman wijst er aan de
vooravond van het debat
ook op dat van zowel Cura-
çao als Sint Maarten de
jaarrekeningen niet zijn
goedgekeurd en dat de
wettelijke termijnen van
het controleproces niet
worden nageleefd. Sint
Maarten is er, zo stelt de
VVD’er, nog nooit in ge-
slaagd zijn begroting op
orde te krijgen: noodzake-
lijke inkomstenverhogen-
de maatregelen zijn niet in
uitvoering zijn genomen,
de liquiditeitspositie ver-
slechtert en het financieel
beheer is gebrekkig. 

,,En in die context gaan
we praten dat Nederland
inschrijft op leningen van

die landen op advies van
het Cft? Ik kan mij niet
aan de indruk onttrekken
dat het Cft een goedkeu-
rend advies voor leningen
afgeeft zonder dat er volle-
dig voldaan wordt aan de
eisen van de Rijkswet fi-
nancieel toezicht. Voor de
VVD is dit onbestaan-
baar.” Bosman zal van-
daag ook aandacht vragen
voor zijn zorgen over Aru-
ba. ,,Ik moet constateren
dat het op Aruba verre van
goed gaat met de begro-
ting en de staatsschuld.
Het kan toch niet zo zijn
dat Nederland gaat in-
schrijven op leningen van
Aruba zonder dat zicht is
op wat er gaande is? De
VVD is van mening dat er
alleen sprake van een le-
ning aan Aruba kan zijn
als er toezicht is op de be-
stedingen van die lenin-
gen.”

Bosman zal Plasterk
ook aanspreken op de be-
gin deze maand tijdens de
Koninkrijksconferentie
door de regeringen van
Curaçao en Sint Maarten
geuite wens om consen-
susrijkswetten eenzijdig te
mogen opzeggen. Voor de
VVD is dat ‘ongepast en
onbespreekbaar’. ,,Als de
landen afwillen van hun
deel van de afspraak, dan
mogen zij de 1,5 miljard
euro aan schuldsanering
die Nederland heeft be-
taald terugstorten.”

Arion in brons gegoten

Niet alleen door middel van zijn naam eert de nationale bibliotheek van Curaçao de schrijver Frank Martinus Arion,
maar nu ook door middel van een beeld. Het borstbeeld werd gisteren, in aanwezigheid van de schrijver, onthuld in
de Biblioteka Nashonal Kòrsou Frank Martinus. De kop werd gemaakt op Bonaire door Rob van der Veen. ,,Toen ik
net op Curaçao woonde gaf iemand me zijn beroemde roman ‘Dubbelspel’. Ik proefde meteen de sfeer van de
Antillen. Wat heeft hij dat voortreffelijk beschreven. Ik wilde graag een beeld van hem maken. En dat is er nu”,
aldus Van der Veen in een eerder interview met deze krant. Arion zelf nam zijn gelijkenis scherp onder de loep. 
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