
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De PS-Statenleden
Melvin Cijntje, Sherwin Leonora
en Elmer Wilsoe hebben een
centrale commissievergadering
aangevraagd over mogelijk ver-
vuild water rond Curaçao. Deze
vergadering zal vandaag plaats-
vinden waarbij de minister van
Gezondheid, Milieu en Natuur

(GMN), Ben Whiteman (PS) is
uitgenodigd. Ook vrijdag zal er
nog een Statenvergaderingen
worden gehouden over de ‘Ont-
werplandsverordening van de

4de maart 2014 houdende 
wijziging van het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van
Strafvordering en de Opium-
landsverordening 1960’. Ook

de Landsverordening op de
scheepstonnagebelasting zal
aan de orde komen, waarin een
voorstel staat om megajachten te
registreren op Curaçao. 

,,De minister heeft immers
publiekelijk verklaard, dat in-
dien Wernet in rechte gelijk
krijgt en het gerecht overgaat tot
vernietiging van de betreffende
onrechtmatige schorsingsbe-
sluiten, hij Wernet per direct in
zijn functie van korpschef zal
herstellen”, zo voert Fortin aan.
Hij vervolgt: ,,Ik ga ervan uit, dat
de minister zich aan zijn toezeg-
ging houdt en Wernet per direct
in zijn functie zal herstellen. Im-
mers, Wernet is inmiddels ruim
9 maanden lang zonder geldige
redenen uit zijn functie gehou-
den, resulterende in aanzien-
lijke immateriële schade aan
zijn persoon, aangezien door de-
ze lange periode uit functie, ten
onrechte de indruk is gewekt dat
er iets loos is met Wernet. Dit is,
zo blijkt uit het vonnis, niet het
geval. Wernet heeft er dan ook
recht op en belang bij, dat hij
eindelijk weer normaal als vol-
waardige korpschef kan functio-
neren.”

In het Antilliaans Dagblad van
medio maart wordt Navarro in
de Staten geciteerd, wanneer hij
reageert op kritiek vanuit de op-
positie, die het bevreemdt dat
wel Wernet moet opstappen,
maar de minister als eindverant-
woordelijke zelf blijft zitten. Na-
varro zegt dan: ,,Eind deze
maand dient een rechtszaak
over het onderzoek naar het
handelen van Wernet. Na deze
rechtszaak is er duidelijkheid op
de vraag of Wernet terecht ge-
schorst is of niet. Vanaf het mo-
ment dat de integriteit van de
korpschef in twijfel getrokken
wordt, is het mijn taak daar
grondig onderzoek naar te doen.
Als de korpschef niets verweten
kan worden, dan zal ik de eerste
zijn die hem van alle blaam zal
zuiveren en hem in zijn functie
terug zal zetten.”

Wernet is sinds 10 december
2013 geschorst en werd onlangs
door de rechter in het gelijk ge-
steld. ,,Er is geen reden om te
twijfelen aan zijn betrouwbaar-
heid en geloofwaardigheid”, zo
stelde de rechter.

Wernet werd op non-actief ge-
steld nadat een van de verdach-

ten in de zaak Magnus zichzelf
van het leven had beroofd in een
politiecel in Barber. De rechter
oordeelde onder andere dat al-
leen al het feit dat de korpschef
niet is gehoord over het voorne-
men hem te schorsen, leidt tot
vernietiging van de schorsings-
beslissing.

Opvallend in het vonnis is dat
de regering niet weerlegd heeft
dat mogelijk gesproken is met
een vervanger van de korpschef
over de overplaatsing van de ver-
dachte naar Barber. 

Wernet was namelijk in die
tijd op vakantie. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onderwijsvak-
bond Sindikato di Trahadó den
Edukashon di Kòrsou (Sitek)
onderhandelt voortaan zelf di-
rect met de regering over de ar-
beidspositie van leerkrachten.
Dat heeft voorzitter Darius ‘Lio’
Plantijn tegenover deze krant
verklaard. Dat is het resultaat
van een onderhoud dat de bond
afgelopen vrijdag met minister
Etienne van der Horst van be-
stuurlijke Planning en Dienst-

verlening had. ,,De minister
heeft ingezien dat er in de wet
nog marges zijn die het moge-
lijk maken dat de bond direct
met de regering onderhandelt”,
aldus Plantijn, Eerder had Van
der Horst verklaard dat de Sitek
zitting moest nemen in de zoge-
heten Centrale Commissie van

Vakbonden (CCVV) en het Cen-
traal Georganiseerd Overleg
Ambtenarenzaken (CGOA). 

In afwachting van een ak-
koord over de aangekondigde
bezuinigingen voor het onder-
wijzend personeel, worden die
maatregelen uitgesteld, zo legde
Plantijn uit. De bond wil onder-
wijszaken ontkoppelen van de
overheid. Dat betekent dat als de
bond straks met de regering
onderhandelt, de daaruit voort-
vloeiende maatregelen voor al
het onderwijspersoneel gelden,
dus voor zowel leerkrachten bij
de Dienst Openbare Scholen als
docenten bij de verschillende
schoolbesturen.

Plantijn is hoopvol gestemd
dat de bezuinigingsmaatregelen
niet doorgaan voor het onderwij-
zend personeel. ,,Wij vertrou-
wen erop dat de Staten en de re-
gering de internationale verdra-
gen respecteren die garant staan
voor de kwaliteit van onderwijs.”
De voorzitter stelt ook dat de re-
gering kan bezuinigen door
leegstand van overheidsgebou-
wen aan te pakken. Komende
vrijdag vergadert de Sitek met
minister Van der Horst.

De bewindsman verklaarde
desgevraagd dat de bond zich
goed moet realiseren binnen
welk juridisch kader het met de

regering onderhandelt. Op dit
moment voert de regering over-
leg met de vier ambtenarenbon-
den Abvo, SAP, STrAF en
NAPB, over de aangekondigde
bezuinigingen in het ambtena-
renapparaat van in totaal 50 mil-
joen tot 2017. De besluiten die
daar genomen worden, gelden
straks ook voor het onderwij-
zend personeel. ,,In die zin is
het handig als de Sitek in de
CCVV zitting neemt, want dan
heeft de bond inspraak.” Bij het
overleg van afgelopen vrijdag
heeft de bewindsman aan de Si-
tek ook de mogelijkheid gebo-
den om tijdelijk in de CCVV te
gaan zitten.

Mocht de Sitek aanvoeren dat
er voor het onderwijs een andere
aanpak is vereist, dan betekent
het eigenlijk dat de bond in de
toekomst met alle afzonderlijke
schoolbesturen over bijvoor-
beeld de cao moet onderhande-
len. 

Maar er zit ook nog een ad-
dertje onder het gras, zo legt de
bewindsman uit. ,,Ambtenaren
vallen onder de Landsverorde-
ning materieel ambtenaren-
recht. Als de Sitek zou ontkop-
pelen betekent het dat de docen-
ten die bij de openbare scholen
werken en als ambtenaren gel-
den, ontslag moeten nemen, je
kunt maar onder één cao val-
len.” 

Het was volgens de minister
nog niet bekend hoe dat juri-
disch uitgewerkt moet worden. 
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Miss Curaçao Teenagers ruimen op

Tijdens de opruimactie afgelopen zondag aan de Caracasbaai staken ook de zes kandidaten van Miss
Curaçao Teenager de handen uit de mouwen. Met groene vuilniszakken van Garnier moesten zij zo
veel mogelijk afval verzamelen. De missen kregen punten voor drie onderdelen. Ten eerste kregen zij
punten voor het aantal vrijwilligers dat zij verzamelden, voor hun kennis over natuur en milieu en voor
het verzamelen van afval. De opruimactie werd georganiseerd door Uniek Curaçao en Curaçao
Pharmacal Company. FOTO JEU OLIMPIO

Staten over
vervuild water

Sitek onderhandelt direct
met regering

Navarro
breekt woord
bij Wernet
Korpschef nog niet terug naar werkplek

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is de advocaat van korpschef Marlon
Wernet, Wilfred Fortin, volkomen onduidelijk waarom
de minister van Justitie, Nelson Navarro (PAIS), over is
gegaan tot hoger beroep, waardoor korpschef Marlon
Wernet nog niet naar zijn werkplek terug kan. 
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