
Donderdag woonde hij met
de Raad van Commissarissen
een presentatie bij van accoun-
tantsbureau BDO. Het rapport is
volgens het ministerie van VVR
niet geheim, maar wel vertrou-
welijk. ,,Er staat gevoelige infor-
matie in die schadelijk kan zijn
voor UTS als die bekend wordt
bij de concurrentie van UTS”,
luidt de wat cryptische verkla-
ring. Volgens VVR moet de rust
rond het bedrijf worden be-
waard om het herstelproces een
goede kans te geven. Daarom
‘wordt er pas informatie naar
buiten gebracht als er nieuwe
ontwikkelingen zijn’. In 2013
leed UTS 29 miljoen gulden ver-
lies. Eerder al maakte het bedrijf
bekend de dochterbedrijven in
Suriname (Uniqa) en St. Kitts &
Nevis te willen afstoten. Zonder
die dochters zou er een winst
zijn gemaakt van 4,7 miljoen.
De verkoop zou nog dit jaar
moeten plaatsvinden, maar daar
is niets meer over vernomen. De
bekendmaking van deze cijfers
en de aankondiging van de audit
riep bij PS-Statenlid Sherwin Le-
onora vragen op. Hij trok de cij-
fers over de dochterbedrijven in
twijfel en vond het vreemd dat er
al na drie jaar weer een audit is
gedaan. Het is gebruikelijk dat
dit om de vijf jaar gebeurt.

De accountant heeft volgens
afspraak een uitgebreide audit
gedaan bij het telecombedrijf en
heeft uitgewezen voor welke uit-
dagingen het bedrijf staat, aldus
het ministerie. De directie en de
Raad van Commissarissen wer-
ken nu een actieplan uit waar-
mee UTS weer winstgevend kan
worden. Dit plan moet over en-
kele weken aan de aandeelhou-
ders worden gepresenteerd. De
regeringen van Curaçao en Sint
Maarten zullen als aandeelhou-
ders daarna de beslissingen ne-
men over UTS. 
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Resultaat 
audit UTS
blijft geheim
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Earl Balborda van Verkeer,
Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVR) heeft vorige
week de resultaten van de audit bij telecombedrijf UTS
ontvangen. 

Aruba leent
op Curaçao
Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - De regering van
Aruba gaat geld lenen op Cura-
çao. Volgens de Arubaanse
nieuwssite NoticiaCla.com gaat
het om 90 miljoen Arubaanse
florin. De lening is nodig om af-
lopende schulden te betalen. 

Minister van Financiën Angel
Bermudez was de afgelopen da-
gen niet bereikbaar voor deze
krant. Tegen NoticiaCla be-
vestigde hij dat er dergelijke
plannen zijn, maar volgens de
bewindsman is dat niet omdat er
op de lokale markt geen finan-
ciers meer te vinden zijn. 

Het bedrag van 90 miljoen
zal gebruikt worden voor de af-
betaling van schulden in het bui-
tenland. In juli heeft de Staten
van Aruba een noodwet goedge-
keurd om aan de verplichtingen
in het buitenland te kunnen vol-
doen, omdat de begroting van
2014 niet werd getekend door
gouverneur Fredis Refunjol. Er
mag maximaal 170 miljoen 
florin worden geleend. Bermu-
dez zegt dat de regering geld kan
lenen binnen het Koninkrijk. 

,,Voor andere leningen heb-
ben we toestemming van Neder-
land nodig.” Een niet nader ge-
noemd ‘financieel instituut op
Curaçao’ zou een overeenkomst
hebben opgesteld voor een le-
ning. Volgens de minister wor-
den in overleg met de Centrale
Bank van Aruba de risico’s zo
veel mogelijk gespreid over de
markt. In dit geval is er interesse
uit Curaçao, zegt Bermudez,
maar dat wil niet zeggen dat er
op Aruba geen instellingen zijn
die de regering geld willen le-
nen.

Nationaal forum ebola

Op TeleCuraçao is gisteren vanaf 20.00 uur de ziekte ebola uitgelicht in een nationaal forum. Door
middel van dit forum wil TeleCuraçao informatie geven aan de bevolking over de ziekte. Verschillende
medische experts schoven gisteren aan in het Veneto Holiday Beach Resort waaronder epidemioloog
Izzy Gerstenbluth. Moderators waren Stanley Betrian en Raymond Begina. FOTO JEU OLIMPIO

Van onze correspondent
Den Haag - Professor in de Cari-
bische geschiedenis, Gert Oost-
indie, acht het uitgesloten dat de
gouverneur zijn rol bij de vor-
ming van regeringen in Curaçao
zal verliezen.

Oostindie reageerde bij Radio
1 op de dankzij een meerderheid
van MFK, Pueblo Soberano en

MAN aangenomen motie om de
gouverneur voortaan buiten het
formatieproces te houden en
louter nog ceremoniële taken te
laten vervullen.

Oostindie wees erop dat 
daarvoor de Staatsregeling moet

worden aangepast. Hij schat in
dat de daarvoor vereiste twee
derde meerderheid in de Staten
niet snel zal worden bereikt.
Maar zelfs daarmee schieten de
indieners van de motie weinig
op.

Om een wijziging in de
Staatsregeling daadwerkelijk te
kunnen doorvoeren, is aanpas-
sing van het Statuut voor het 
Koninkrijk nodig. Het Statuut
kan uitsluitend worden gewij-
zigd als alle vier de landen 

daarmee instemmen. De kans
dat de Nederlandse regering 
dat doet, schat Oostindie op 
nul.

De Caribenkenner voorspelt
dat Nederland in de toekomst al-
leen maar sneller met aanwijzin-
gen zal strooien als landen - in
de ogen van politiek Den Haag -
dreigen te ontsporen. 

‘Uitsluiten gouverneur is kansloos’


