
Het juridisch advies werd
aangevraagd na het verzoek van
de Raad van Commissarissen
(RvC) van Curaçao Ports Autho-
rity (CPA) om de nieuwe afspra-
ken die begin september 2012
door de toenmalige regering
Schotte met het particuliere be-
drijf CPS zijn gemaakt voor con-
tainerverwerking en andere stu-
wadoorswerkzaamheden in de
haven, terug te draaien.

Volgens deze afspraken zou
CPS nog eens een concessieperi-
ode van 20 jaar krijgen met de
mogelijkheid van verlenging 
van wederom 20 jaar. In ruil
daarvoor zou CPS voortaan in
plaats van overheids-nv CPA 
investeringen doen in de infra-
structuur van de containerter-
minal en de gantry-kranen,
evenals het preventief onder-
houd ervan.

Het belangrijkste dat in sep-
tember 2012 door het toenmali-
ge kabinet van premier Gerrit
Schotte (MFK) werd besloten, 
is echter dat het exclusieve 
recht van CPS tot het verrichten

van stuwadoorswerkzaamheden
in de haven van Curaçao werd
beëindigd. Volgens kenners ge-
beurde dit op papier (in theorie),
maar in de praktijk behoudt CPS
de (monopolie)positie.

Hoewel het belang van het 
beëindigen van het monopolie
in de haven ook in het pas ont-
vangen juridisch advies aan
Palm wordt benadrukt, worden
ook andere punten aangekaart
die in het kader van de continuï-
teit van de service in de haven,
volgens de juristen, van groot
belang zijn.

,,Volgens het advies dat ik heb
ingewonnen, moeten wij er
koste wat kost voor zorgen dat de
continuïteit van de dienstverle-
ning in de haven gegarandeerd
blijft”, aldus de bewindsman van
Economische Ontwikkeling
tegenover deze krant. ,,Ondanks
problemen die zich in de toe-
komst misschien kunnen voor-
doen tussen CPA en CPS, mag
dit nimmer van invloed zijn op
de continuïteit van de service in
de haven.” 

In dit kader is Palm door het
juristenteam geadviseerd met
bepaalde ‘performance-indicato-
ren’ te komen, waarmee de
prestatie van de twee organisa-
ties kan worden gemeten. Dit
zou volgens de minister vervol-
gens ook in de concessie moeten
worden opgenomen.

Palm is nu in afwachting van
de reactie van de verschillende
stakeholders, in dezen direc-
teur/grootaandeelhouder Fer-
nando da Costa Gomez van CPS
en de RvC en directie van CPA
op het verkregen advies. Behalve
met hun input moet er ook nog
rekening worden gehouden met
het havenbeleid van de regering,
dat gebaseerd is op een presen-
tatie van het consultancybedrijf
Maritime and Transport Busi-
ness Solutions (MTBS) waarbij
aanbevelingen zijn gedaan met
betrekking tot de toekomst van
de haven.

Eind mei verwacht Palm het
standpunt van de regering aan
de RvC te kunnen presenteren
inzake hun verzoek.
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‘Wijziging concessie
kan niet zomaar’
Palm na inwinnen advies: Continuïteit moet gegarandeerd blijven
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De concessie aan Curaçao Port Services (CPS) kan niet zomaar worden
aangepast. Dat is de stelling van minister Stanley Palm (PAIS) van Economische
Ontwikkeling na juridisch advies te hebben ingewonnen in deze zaak.

Van Aanholt wereldkampioen Byte CII

De Curaçaose Odile van Aanholt is in Riva del Garda, Italië, wereld-
kampioen Byte CII geworden. Ze heeft zichzelf daarmee geplaatst
voor de Jeugd Olympische Spelen die in augustus in China plaats-
vinden. Met een puntentotaal van achttien liet ze Mirthe Akkerman
uit Nederland en regerend wereldkampioen Maria Erdi ruim achter
zich. FOTO AHOSAILING

OM in beroep tegen
vrijlating kustwachters
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar Mi-
nisterie (OM) gaat in beroep te-
gen de vrijlating van de kust-
wachters A.J. en A.M.. Dat laat
Norman Serphos, publieks- en
persvoorlichter van het OM we-
ten. De rechter-commissaris
stuurde het tweetal bij de behan-
deling van de verlenging van
hun voorlopige hechtenis dins-
dag naar huis. Volgens het OM
schaadt de vrijlating van het duo
het onderzoek.

Serphos laat weten dat het
hoger beroep hoogstwaarschijn-
lijk volgende week zal dienen. 
Er zit nu nog één kustwachter,
de 28-jarige R.J.C., vast. A.J. 
en A.M. zijn overigens nog
steeds verdachten in het drugs-
onderzoek rondom de boot
Prenda.

Deze boot verongelukte vorig
jaar op 15 december tussen Cu-
raçao en Klein Curaçao. Aan
boord was een kustwachter, een

andere inzittende van de boot
I.F. wordt nog altijd vermist.

Direct na het incident in de-
cember vorig jaar werden drie
kustwachters geschorst. C. kon
niet worden aangehouden om-
dat hij in het buitenland ver-
bleef. Bij aankomst op Hato kon
hij alsnog worden gearresteerd.
In het kader van het drugsonder-
zoek hebben verschillende huis-
zoekingen plaatsgevonden.
Hierbij werd de geschorste kust-
wachter A.M. gearresteerd.

Bij de huiszoekingen werden
ook verschillende goederen,
waaronder een Harley David-
son, twee auto’s, mobiele tele-
foons en bankafschriften in be-
slag genomen. Een dag later
werd de 29-jarige A.J. aangehou-
den. De zaak deed eind vorig
jaar veel stof opwaaien vanwege
het feit dat er zich aan boord een
kustwachter bevond. De dag van
het incident was er een code geel
uitgevaardigd voor vaartuigen.


