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Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De rege-
ring heeft organisaties en
instanties in de samenle-
ving opgeroepen om
vandaag de vlaggen half-
stok te hangen, als uiting

van medeleven met de
slachtoffers van de vlieg-
ramp in Oekraïne. Het
kabinet Asjes wil hier-
mee haar medeleven

tonen en op haar manier
invulling geven aan de
dag van nationale rouw
die vandaag in Nederland
wordt gehouden. Ook

wordt de bevolking 
opgeroepen om op het-
zelfde moment als in
Nederland, namelijk om
10.00 uur in de ochtend,

één minuut stilte in 
acht te nemen. 
Onder de slachtoffers
bevond zich ook de op
Curaçaoënaar Kevin

Jesurun. Premier Asjes
bezocht de moeder van
Jesurun afgelopen week-
einde om zijn deelne-
ming te betuigen. 

Vlaggen halfstok voor slachtoffers vliegramp

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Hato
verwerkte tot en met
juni 6 procent min-
der passagiers dan
een jaar eerder. Dat
blijkt uit cijfers van
Curaçao Airport Part-
ners (CAP).

In het eerste half jaar
vertrokken en landden 
er in totaal 789.202 reizi-
gers op de Curaçaose
luchthaven. Tot en met
mei waren dat er 662.354.
Deze hoeveelheden liggen
onder het niveau van 
2013.

Ligt het aantal vertrek-
kers met een internationa-
le bestemming nog gelijk
met dat van vorig jaar
(261.931 tot en met juni),
de overige categorieën ver-
tonen in 2014 een daling
ten opzichte van twaalf
maanden eerder. 

Zoals de hoeveelheid
vertrekkers naar het
‘binnenland’, waarmee
vluchten naar de overige
eilanden van de Dutch Ca-
ribbean (Aruba, Bonaire
en Sint Maarten) worden
bedoeld: -9 procent en
komt daarmee uit op
86.047 passagiers tot nu

toe dit jaar. Ook de ‘arri-
vals’ liggen onder het ni-
veau van 2013, met
338.599 reizigers namelijk
-4 procent. 

Maar de grootste duike-
ling maakt de categorie
‘transfer’-passagiers, die
via Hato op doorreis zijn
naar een andere bestem-
ming. CAP registreert een
terugval van -29 procent
tot en met juni. Dat was
ook tot en met mei het ge-
val en heeft alles te maken
met het wegvallen van de
Venezolaanse reizigers die
eerder Curaçao als door-
verbinding hadden, maar
door de valutacrisis (de
zwakke bolívar versus de
dollar en het überhaupt
schaars zijn van dollars en
ander buitenlands geld in
Venezuela) minder reizen.
Tot en met juni telde CAP
nog maar 78.260 trans-
fers.

Gemiddeld zitten de
(rechtstreekse) vluchten
tussen Curaçao en de
voornaamste ‘gateways’
wel redelijk goed vol. Na-
melijk voor driekwart (75
procent); dat was vorig jaar
tot en met juni nog 67 pro-
cent. Vooral Amsterdam
(KLM en Arke) en Toronto

(Air Canada) doen het met
97 procent en 95 procent
bezetting zeer goed. Ge-
volgd door Düsseldorf 

(Air Berlin) met 87 pro-
cent. Miami (American 
en Insel) haalt 76 procent
en Bogota (Avianca) 70

procent. Panama (Copa)
scoort 69 procent, gevolgd
door Aruba (Insel) 59 pro-
cent en Caracas 57 pro-

cent. De lokale luchtvaart-
maatschappij Insel Air is
goed voor bijna de helft
van de totale hoeveelheid
passagiers die van en naar
Hato vliegen.

Bezetting vluchten ‘gateways’ met 75 procent gemiddeld wel hoger

Minder reizigers Hato

Van onze correspondent
Den Haag - De uitkom-
sten van de in opdracht
van de Nederlandse rege-
ring uitgevoerde quick
scan van de begroting van
Aruba bevestigt dat er
geen noodzaak was voor
Nederlands ingrijpen.

Dat stelt het kabinet Mi-
ke Eman in een verklaring
die gisteren aan de leden
van de Tweede Kamer-
commissie voor Konink-
rijksrelaties is gestuurd.

Die worden er op gewezen
dat het tussenrapport van
het College financieel toe-
zicht (Cft) een groot aantal
aantoonbare onjuistheden
bevat. ,,De rapporteurs
bouwen hun conclusies op
gedateerde informatie en
de onterechte aanname
dat de begroting 2014 ge-
baseerd is op voorgeno-
men bezuinigingen en

hervormingen. De rege-
ring wijst erop dat het vol-
ledige pakket aan ombui-
gingsmaatregelen reeds is
vastgelegd in akkoorden
met de sociale partners, in
uitvoering is genomen en
op sommige terreinen
zelfs reeds gerealiseerd
is”, aldus de verklaring.
Volgens de regering heeft
het Cft verzuimd zijn con-

clusies te toetsen aan de
realisatie in de eerste helft
van 2014. ,,De bewuste
keuze van Aruba om voor-
zichtigheidshalve de ver-
wachte inkomsten conser-
vatief te begroten en de ef-
fecten van de ombuigings-
operatie voorzichtig te ra-
men, komt in de cijfers tot
uitdrukking: de werkelijk
gerealiseerde inkomsten

zijn hoger dan begroot en
de uitgaven juist sterker
gedaald ten opzichte van
de begroting.”

Het is niet zo dat er in
de Arubaanse ogen hele-
maal niets deugt van het
werk van het Cft: ,,Voor
het overige bevat het Cft-
rapport een groot aantal
aanbevelingen die geheel
in lijn zijn met de vorig

jaar na de verkiezingen in-
gezette koers van de Aru-
baanse regering om het
begrotingstekort in een
verantwoord, niet voor de
economie schadelijk tem-
po om te buigen in een be-
grotingsoverschot zodat
een aanvang kan worden
gemaakt met de afbouw
van de overheidsschuld.”

Aruba: Veel onjuistheden in Cft-rapport

Eerste Art Rules Curaçao

De Curaçaose editie van het kunstproject Art Rules is maandag van start gegaan. Aan het programma doen meer
dan honderd jongeren van 13 tot 23 jaar mee. Gedurende twee weken zijn ze te vinden in Teatro Luna Blou en La
Tentashon. Er worden zes verschillende kunstdisciplines aangeboden: dance, theater, ‘creative media’, dj, muziek &
performance en ‘street art’. Het publiek kan op 1 augustus zien wat de jongeren hebben geleerd als er een multime-
diale eindshow wordt gegeven in Luna Blou en La Tentashon. FOTO ART RULES CURAÇAO
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naar bepaald doel’
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