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Consales verliest zaak
Van een onzer
verslaggevers

Willemstad - Consales International Inc.,
gevestigd op Anguilla
(voorheen Tofhold
nv), heeft in cassatie
bij de Hoge Raad een
zaak tegen Stichting
Pensioenfonds Consales Bedrijven, gevestigd op Curaçao,
verloren.
Het betreft een zich
al jaren voortslepende
rechtszaak over een lening
uit 1997 van 1,5 miljoen
gulden van het pensioenfonds aan Tofhold. De lening werd in 2002 door
het pensioenfonds opgezegd, maar Consales
heeft, afgezien van een
eenmalig rentebedrag, het
geleende bedrag - nu opgelopen tot ruim 4,25 miljoen inclusief proceskosten - nooit terugbetaald.
Het pensioenfonds, dat
werd opgericht in 1979,
beheert de pensioenen van
circa 400 ex-medewerkers, waarvan zo’n 100 gepensioneerden, van het
Consales-consortium (het
voormalige supermarkten- en groothandelconcern van wijlen ‘grootgrutter’ Hermanus ‘Toffie’
Hofland op Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten met ‘Toko Zuikertuintje’ toentertijd als het vlagVan een onzer
verslaggevers
Willemstad - Uiteindelijk
gaat de kinderoptocht die
gepland stond voor gisteren volgende week maandag plaatsvinden. Dat is de
dag waarop de afscheidsAdvertentie

genschip). Vicevoorzitter
van het pensioenfonds

is oud-werknemer Jaap
Jongh-Visscher.

De Hoge Raad geeft in
een arrest van 18 februari

geen inhoudelijke motivering van de verwerping

Bonairiaanse kinderen swingen er op los

Eventjes leek het dat de
kinderparade gisteren ook
op Bonaire verstoord zou
worden door de regen.
Toch kregen de kinderen
later de kans om hun vrolijke kostuums, mooi
opgemaakte gezichtjes en
geoefende danspasjes aan
een toejuichende menigte

te tonen. Op Curaçao en
Aruba werd de kinderparade wegens hevige regenval uitgesteld.
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Geslaagd kindercarnaval

Kinderoptocht week uitgesteld
optocht voor kinderen normaal plaatsvindt.
In eerste instantie had
minister-president Gerrit
Schotte tijdens een persconferentie gistermiddag
aangekondigd dat de parade verschoven was naar
donderdag
aanstaande.
Maar die beslissing werd
later door de actualiteit ingehaald.
Aanleiding voor de beslissing om de tocht niet
door te laten gaan, waren
de hevige regenbuien die
ertoe hebben geleid dat

stakeholders (Korps Politie Curacao, meteorologische dienst, FUDEKA en
de AGKK) na uitvoerig
overleg besloten om de
kinderoptocht stop te zetten.
Kinderen van het Funderend Onderwijs zijn
vandaag vrij, maar hebben
op donderdag gewoon
school. Ambtenaren met
uitzondering van docenten zouden op donderdag
vrij zijn.
Het bankwezen en de
Vereniging Bedrijfsleven

van het beroep van Consales tegen de vonnissen van
het Hof, omdat de raadsheren van mening zijn dat
de door Consales ‘aangevoerde klachten niet tot
cassatie kunnen leiden’.
,,De conclusie van de advocaat-generaal P. Vlas
strekt tot verwerping van
het cassatieberoep”, aldus
het arrest.
Vlas gaat in op het bewijs van de stelling van
Consales dat Consales
geen aandeelhouder meer
was van Tofhold ten tijde
van het beslag door het
pensioenfonds op de aandelen (en dus niet hoeft te
betalen). Consales beweert
dat de aandelen op naam
van Tofhold in 2001 in eigendom zijn overgedragen aan Summer Time
Trust, Vedeca Corporation
en H.W. Hofland. Nadat
het Hof Consales de kans
had geboden bewijsstukken over te leggen en getuigen te laten horen,
heeft het Hof het eerdere
vonnis van het Gerecht in
Eerste Aanleg bevestigd;
Consales werd in ongelijk
gesteld omdat zij ‘niet geslaagd was in de bewijsopdracht’.

Curaçao (VBC) hebben
toegezegd dispensatie te
verlenen aan werknemers
die op een of andere manier bij een kindercarnavalgroep betrokken zijn.
Verder was door de overheid een oproep gedaan
aan het bedrijfsleven om
op donderdag om 12 uur
te sluiten.
Na deze aankondiging
heeft de AGKK nog een
vergadering gehad bij Kas
di Kultura en gedurende
deze bespreking zijn ze tot
de conclusie gekomen dat

het organisatorisch niet
haalbaar bleek om de optocht op donderdag te houden. Onder meer omdat
de kinderen eerst naar
school moeten en dat
daarna te weinig tijd is om
ze voor te bereiden op het
straatfeest.
De AGKK heeft dat kenbaar gemaakt aan de overheid en die heeft ingestemd om de optocht dan
maar op maandag 7 maart
te houden.
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Kindercarnaval
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