
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - In de Kaya
Epidendrum bij Santa Ca-
tharina is de 18-jarige op
Curaçao geboren Gioma-
lon Vladimir Betrian afge-
lopen zaterdag door scho-

ten om het leven geko-
men. 

De politie werd om-
streeks 23.00 uur gealar-
meerd dat er in de Kaya

Epidendrum een schiet-
partij had plaatsgevonden
en dat er een man op zijn
buik op de grond lag, hij
vertoonde geen tekenen
van leven meer. 

Het slachtoffer had ver-
schillende schotwonden
aan zijn lichaam en zijn
hoofd. De politie heeft in
de omgeving verschillen-
de hulzen gevonden die
belangrijk voor het onder-
zoek kunnen zijn. 

Giomalon Betrian was
een van de vijf jongeren
die in juni 2012 wegliep

van opvoedingsgesticht
GOG. 

Hij zat daar vast in ver-
band met verschillende za-
ken van inbraak waarbij
geweld werd gebruikt.

Het lichaam van het
slachtoffer is door het
Openbaar Ministerie in
beslag genomen voor na-
der onderzoek. Het is nog
niet bekend wat de aanlei-
ding voor de schietpartij
is. 

De recherche heeft de
zaak in onderzoek. 

De politie roept burgers

die informatie over de
schietpartij kunnen heb-
ben op om dat te melden.
Tips kunnen doorgebeld
worden op de nummers
86662134, 8666219 en
8666221. Het is ook mo-
gelijk om te bellen met
917 of de anonieme tiplijn
108. 
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Dode (18) bij schietpartij

‘Geen beslag op salaris’
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Premier
Ivar Asjes heeft afge-
lopen zaterdag het
plan van ontvanger
Alfonso Trona getor-
pedeerd om vandaag
beslag te laten leggen
op het salaris van
80.000 mensen. Dit
wil de ontvanger doen
omdat deze mensen
de nominale premie
van de basisverzeke-
ring ziektekosten
(bvz) niet hebben
betaald.

,,Er wordt niet aan het
salaris van 80.000 men-
sen getornd. Haal dat niet
in je hoofd broeder, want
dan kom je mij op je pad
tegen. Ik ga voor die men-
sen staan”, zei de premier
zaterdagavond tijdens de
wekelijkse partijbijeen-
komst van Pueblo Sobera-
no bij de sede. 

De premier reageerde
op het nieuws dat afge-
lopen zaterdag op de voor-
pagina van de Papiament-
stalige middagkrant La
Prensa werd gepubliceerd.
Asjes is verbolgen over het
feit dat hij via de krant het
nieuws moest vernemen
en zei ook ervan uit te
gaan dat verantwoordelijk
minister José Jardim van
Financiën niet op de hoog-
te was van het plan. 

,,Ik moest vandaag als

minister-president van dit
land via de krant verne-
men dat de ontvanger, de
heer Trona, besloten heeft
dat hij beslag laat leggen
op het salaris van 80.000
mensen want hij wil de 82
gulden innen in het kader

van de basisverzekering
ziektekosten.” Het nieuws
over de beslaglegging is in
de ogen van de premier
ronduit teleurstellend. 

Asjes: ,,Dit soort zaken
zijn strategieën om de re-
gering in een kwaad dag-

licht te zetten, wel, dat pik
ik niet. Voor mij is het on-
acceptabel dat het hoofd
van een dienst besloten
heeft dat hij het volk gaat
aanvallen.”

De minister-president
kondigde een diepgaand

onderzoek naar deze
kwestie aan. 

Ook verklaarde de pre-
mier de zaak op te nemen
met minister Jardim die
op het moment van de toe-
spraak nog in het buiten-
land zat. In de visie van de

premier had de ontvanger
- ook al had hij de be-
voegdheid om de maatre-
gel te nemen - dat met de
regering moeten opne-
men.

,,Ook al heb je de be-
voegdheid om dat te doen,
je doet het niet zonder de
regering daarvan op de
hoogte te stellen en ik ac-
cepteer het in ieder geval
niet. Doe wat je moet
doen, ik doe het mijne,
maandagochtend vroeg
zie je mij bij het kantoor
van de belastingen staan.”
Minister Jardim en ont-
vanger Trona waren giste-
ren niet bereikbaar voor
commentaar. 

Premier Asjes haalde
ook nog uit naar oud-mi-
nister van Financiën Geor-
ge Jamaloodin (MFK).
Volgens Asjes heeft hij
een bedrag van 2 miljoen
gulden voor zichzelf gere-
geld tijdens zijn minister-
schap, via de vereffenings-
commissie. Dat zou niet
verrekend zijn met de
schulden die Jamaloodin
zou hebben uitstaan bij de
ontvanger. ,,Zoals wij heb-
ben begrepen is daarbij
het geld dat Jamaloodin
aan het Curaçaose volk
schuldig was, niet verre-
kend.” 

Deze uitlatingen lokten
een reactie van Jamaloo-
din uit op de sociale net-
werksite Facebook, waarin
hij commentaar geeft op
de wenkbrauwen van As-
jes.

Julianabrug feestelijk geopend

De Julianabrug is gisteren feestelijk geopend door minister Earl Balborda van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning. De brug was twee maanden lang via één rijstrook heen, en één rijstrook terug te berijden. Onder meer
het asfalt, de borden en vangrails zijn vervangen en er is nieuwe wegmarkering aangebracht.         FOTO JEU OLIMPIO

Premier Asjes trekt fel van leer tegen uitspraken Alfonso Trona


