THEMA JAARVERSLAG

Kabuya bieu ta konopá na kabuya nobo
Het vastknopen van het oude touw aan het nieuwe touw.
Voor Selikor symboliseert het oude touw de periode vóór haar verzelfstandiging.
Het nieuwe touw staat voor de periode van 1996-2005 waarin de basis is gelegd voor een
professioneel, milieuvriendelijk en integraal afvalstoffenketenbeheer.
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1. BESTUUR EN MANAGEMENT
Raad van Commissarissen
Mevrouw G.F. van der Gen
Mevrouw M.A. Bouwland
Mevrouw G.S. Heerenveen
De heer H.G.B. Bonafacia
Mevrouw M.F. Coffie
De heer J.G. Francisco
De heer M.E.R.A. Jamaloodin
De heer E.E. Franklin
Mevrouw G.G. Bito
De heer J. Macdonald Gougon
De heer S.J. Heerenveen
De heer S.G. Benita

Voorzitter 7 juli 2004 - 23 augustus 2005
Voorzitter per 23 augustus 2005
Lid per 5 juni 2003
Lid per 1 december 2003
Lid per 29 december 2004
Lid per 29 december 2004
Lid per 29 december 2004
Lid per 23 augustus 2005
Lid per 23 augustus 2005
Lid per 23 augustus 2005
Lid per 1 september 2005
Lid per 16 september 2005

Afgetreden leden Raad van Commissarissen
Mevrouw R.M.C. Larmonie
De heer R.J. Mamber
De heer H.E.S. Adoptie

Lid 24 februari 2004 - 23 augustus 2005
Lid 24 februari 2004 - 23 augustus 2005
Lid 29 december 2004 - 23 augustus 2005

Management
De heer R.J. Francisca
De heer W.M. Kook
De heer A.A.E. James
De heer J.R. Riemer
De heer J.R. Cijntje
De heer J.C. Zimmerman
De heer K.A.L. Tromp
Mevrouw Y.C.M. Hofdam-Davelaar
Mevrouw G.R.A. Jukema-Celestina
Mevrouw E.S.G. van der Schot

Algemeen Directeur
Waarnemend Algemeen Directeur
Hoofd Operationele Afdelingen
Projectmanager tot 31 april 2005
Projectmanager per 1 mei 2005
Human Resources Manager
Kwaliteitscoördinator
Marketing Manager
Hoofd Bedrijfsbureau
Financieel Manager
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2. VERSLAG VAN DE DIRECTIE
20 december 2005 was het precies tien jaar geleden dat de taken van de overheidsdienst
Selikor werden overgedragen aan de naamloze vennootschap Selikor NV. In de afgelopen
tien jaar heeft Selikor NV zich ontwikkeld van een gesubsidieerde organisatie tot een
autonoom, professioneel, commercieel en milieuvriendelijk bedrijf. Met de verzelfstandiging
van Selikor is grote vooruitgang geboekt op het gebied van afvalbeheer, milieu- en
gezondheidszorg op Curaçao. Het jaar 2005 was derhalve een bijzonder jaar voor Selikor
NV en de organisatie heeft dit op een vreugdevolle manier gevierd met haar personeel,
gepensioneerden en met de gemeenschap.
In 2005 zijn wederom vele projecten en activiteiten uitgevoerd met het uiteindelijke doel
het realiseren van een schoner leefmilieu. Met de resultaten die geboekt zijn in 2005 kan
gesteld worden dat dit jaar in velerlei opzichten een succesvol en positief jaar is geweest.
Door een strenge kostenbeheersing en een stabiele omzetgroei heeft Selikor opnieuw
winstgevend gedraaid, met een bedrijfsresultaat van ruim 3 miljoen gulden. Op de commerciële
markt van bedrijfsafval behoudt Selikor haar leiderspositie.
Als onderdeel van de jubileumviering is extra aandacht besteed aan de hoofdtaak van de
organisatie, het schoonmaken van het eiland. Het jaar 2005 is uitgeroepen tot ‘Schoonmaakjaar’
en Selikor heeft getracht om Curaçao in zijn geheel schoon te maken. Alle woonwijken
hebben een grondige schoonmaakbeurt ondergaan en de meeste en grootste illegale
stortplaatsen zijn opgeruimd. Selikor heeft veel publiciteit aan dit project gegeven om de
gemeenschap bewust te maken van het belang van een schoon leefmilieu.
Voor wat betreft de operationele afdelingen zijn de volgende ontwikkelingen het vermelden
waard. Bij de afdeling Huisafval is het accent gelegd op het naleven van de hoofddoelstelling
van de afdeling, namelijk al het huisvuil op de geplande dag in te zamelen. Binnen de afdeling
Bedrijfsafval was de aandacht gericht op efficiëntie, netheid en hygiëne bij de afvalinzameling.
Net als in de voorgaande jaren heeft de afdeling Riolering zowel preventieve als curatieve
werkzaamheden verricht aan het rioleringsstelsel. Door de aanvullende focus op de preventieve
werkzaamheden doet zich een trend voor richting minder curatief onderhoud. Voor de
afdeling Veegdienst zijn twee veegmachines aangeschaft om de kwaliteit van de
veegwerkzaamheden in Punda en Otrobanda te verhogen.
Het onderhoud van perscontainers bij commerciële klanten heeft in 2005 de nodige aandacht
gekregen van de afdeling Garage. Om de planningswerkzaamheden beter te structureren
is de informatie-uitwisseling tussen de afdeling Planning en de overige operationele afdelingen
geoptimaliseerd.
Als één van de belangrijkste mijlpalen van 2005 kan tevens genoemd worden het behalen
van het milieucertificaat ISO 14001-2004 voor de stortplaats en het overslagstation. In het
kader van deze certificering is de nadruk gelegd op een correcte afhandeling van het
aangeboden afval. Door het uitvoeren van een nulmeting zijn de huidige en de gewenste
situatie van afvalverwijdering in kaart gebracht en aan de hand van een Milieu Aspecten
Register worden alle handelingen zodanig beïnvloed dat overlast voor milieu en leefkwaliteit
geminimaliseerd wordt.
Selikor heeft in 2005 ook de ISO 9001-2000 certificering voor de gehele organisatie weten
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te behouden. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van de dienstverlening voorop is blijven staan.
De jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken wijzen uit dat Selikor voldoet aan het kwaliteitsniveau
dat klanten van haar verwachten. Het ISO kwaliteitssysteem is compleet ingeburgerd in de
organisatie.
In 2005 heeft ook het traject van Performance Management meer gestalte gekregen. Dit
project houdt in dat productiviteitsindicatoren van de organisatie in kaart worden gebracht
om vervolgens verbeteringen aan te brengen. Dit traject zal organisatiebreed geïmplementeerd
worden door het vertalen van de doelstellingen van Selikor naar afdelingsdoelstellingen
waarbij tevens de nodige meetinstrumenten vastgesteld zullen worden.
Op het gebied van personeelsmanagement zijn de CAO-onderhandelingen het vermelden
waard. Deze hebben geleid tot de ondertekening op 1 mei 2005 van de derde CAO voor
het personeel. Deze nieuwe CAO voor de jaren 2005-2007 betekent een duidelijke vooruitgang
voor de werknemers. Selikor meldt verder met trots dat de organisatie 63 nieuwe werknemers
in dienst heeft genomen. Ondanks de gunstige arbeidsvoorwaarden in de nieuwe CAO en
de indiensttreding van de nieuwe medewerkers wist Selikor haar personeelskosten stabiel
te houden.
De bouwwerkzaamheden voor het hoofdkantoor van Selikor zijn in 2005 voortgezet en op
20 december heeft de officiële opening van deze nieuwe huisvesting plaatsgevonden. Een
juweel van een gebouw dat na de oplevering boven alle kritiek verheven is. Deze nieuwe
huisvesting zal bijdragen tot het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit in de bedrijfsvoering.
Selikor heeft, ook in 2005, goede medewerking gekregen van de lokale media. Het aantal
positieve berichtgevingen over Selikor in de dagbladen en in andere mediumtypen was zeer
hoog.
Deze resultaten, samen met de resultaten van de voorgaande jaren, zouden niet mogelijk
zijn geweest zonder het vertrouwen dat de gemeenschap van Curaçao in ons heeft gesteld.
Onze dank gaat uit naar alle leden van de huidige en de afgetreden Raad van Commissarissen,
ons personeel en onze gepensioneerden, onze klanten en een ieder die op de een of andere
manier een steentje heeft bijgedragen aan het realiseren van onze doelstellingen.

“Selikor NV: 10 aña na sirbishi di komunidat, huntu ku abo, nos ta
sigui tene e isla’ki limpi”
Selikor zal de komende jaren, in samenwerking met de gemeenschap, blijven streven naar een
verbetering van het leefmilieu op ons eiland. Als alle burgers meewerken en bewuster omgaan
met afval, kunnen wij een leefomgeving realiseren die een positievere bijdrage levert aan het
milieu en aan de economische ontwikkeling van Curaçao.
Curaçao, 30 mei 2006
De Directie

R.J. Francisca
Algemeen Directeur

W.M. Kook
Waarnemend Algemeen Directeur

5

3. SELIKOR 1996-2004
Eind 1995 heeft het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao alle activiteiten van de
overheidsdienst Selikor in handen gelegd van de naamloze vennootschap Selikor NV.
De overheid beoogde met deze verzelfstandiging een einde te maken aan de structurele
afvalproblematiek op Curaçao.
Selikor NV heeft zich in tien jaar ontwikkeld tot een commerciële en milieuverantwoorde
organisatie die een integraal afvalstoffenbeheer in stand houdt en hiermede een bijdrage levert
aan het leefbaar houden van de gemeenschap.

BELEID
De overheid heeft bij de oprichting in 1995 als doelstelling vastgesteld dat Selikor NV een
integraal afvalstoffenketenbeheer op het gebied van vaste en gevaarlijke afvalstoffen moest
gaan implementeren en uitvoeren. Afvalbeheer moest op een integrale, professionele en
bedrijfseconomische manier gaan plaatsvinden.
Om het veranderingsproces van een overheidsdienst naar een overheids-NV op een planmatige
manier te realiseren heeft Selikor NV in 1996 haar eerste ondernemingsplan voor de jaren
1996-2000 opgesteld. Centraal in dit plan stond de ombuiging van de bedrijfscultuur van een
dienst met verouderde middelen en technieken tot een dynamische, klantgerichte organisatie
die internationale technologische en logistieke ontwikkelingen op het gebied van afvalbeheer
volgt en waar noodzakelijk en haalbaar in de bedrijfsvoering opneemt. Het beleid van 19962000 was gericht op milieuvriendelijker afvalbeheer, productiviteitsverhoging, kostenbeheersing
en personeelsbeheer.
In 2003 heeft Selikor NV haar ondernemingsplan voor de jaren 2003-2006 gepresenteerd.
De rode draad in dit plan is het realiseren van een optimaal kwaliteitszorgsysteem. Investeringen
in onder andere een nieuwe huisvesting, een modern wagenpark, informatietechnologie en
menselijk kapitaal dienen het doel van efficiëntie- en effectiviteitverbetering, teneinde een
kwaliteitsniveau te realiseren dat voldoet aan internationale normen. Blijken van het
gerealiseerde kwaliteitsniveau is de ISO 9001-2000 certificering behaald in 2003 voor de
gehele organisatie.

DIENSTVERLENING
Eén van de belangrijkste mijlpalen in het 10-jarig bestaan van Selikor is de modernisering en
mechanisering van de afvalverwijdering. In september 1996 heeft Selikor NV het in Nederland
gangbare model van afvalinzameling op Curaçao ingevoerd. Met de invoering van plastic
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containers en inzamelwagens met beladingssysteem kon de inzameling van afval op een
hygiënische en efficiëntere manier plaatsvinden. De introductie van containers heeft geresulteerd
in een reductie van zwerfafval op het eiland.
Een andere belangrijke dienstverlening van Selikor is de ophaal van grof huishoudelijk afval
die vanaf 1997 maandelijks gratis aan huis plaatsvindt. Selikor heeft in 2003, middels een
intensieve informatiecampagne, getracht een duidelijker beeld te creëren bij het publiek
van wat wel en wat niet grof afval is en wat de juiste manier is om dit soort afval aan te
bieden. Aanvullend hierop heeft Selikor in 2003 een aantal repressieve acties genomen om
het verkeerd aanbieden van grofvuil tegen te gaan.
In opdracht van de overheid voert Selikor
schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uit
in Punda en Otrobanda. Ook het inzamelen van
winkelafval in deze gebieden wordt door Selikor
verzorgd. Deze integrale aanpak van de
veegwerkzaamheden en de afvalinzameling in de
Binnenstad heeft duidelijk vruchten afgeworpen.
De Binnenstad is hierdoor beduidend schoner en
dit wordt beaamd door onder meer de toeristische
sector. In 1997 is gestart met een reorganisatie
van de Veegdienst door het invoeren van nieuwe
wachtdiensten en veegroutes en in 1998 heeft het
machinaal vegen zijn intrede gedaan. Om de
gewenste schoonheidsgraad in de Binnenstad te
behouden voert Selikor sinds het jaar 2001, als
onderdeel van het ISO kwaliteitssysteem,
schoonheidsgraad-metingen uit. De resultaten van
deze metingen worden gebruikt om tijdelijk in te
grijpen bij mogelijke normafwijkingen.
In de afgelopen 10 jaar heeft Selikor, als onderdeel van haar hoofdtaken, ook gezorgd voor
de schoonmaak en het onderhoud van woonwijken en openbare wegen. De activiteiten die
in dit kader uitgevoerd worden zijn het bestrijden van onkruid, het snoeien en verwijderen
van bomen die een direct gevaar vormen voor het verkeer, het opruimen van illegale
stortplaatsen en het afvoeren van autowrakken. Het onderhoud van woonwijken en openbare
wegen wordt, evenals de ophaal van autowrakken, uitbesteed aan particulieren.
Bij de verzelfstandiging van Selikor is de beslissing genomen dat het ontstoppen en reinigen
van het gesloten rioleringsstelsel in de woonwijken onder de nieuwe NV moest gaan
ressorteren. In opdracht van de Dienst Openbare Werken verricht Selikor zowel curatieve
als preventieve werkzaamheden aan het rioolstelsel in de woonwijken. De curatieve
werkzaamheden bestaan uit het verhelpen van verstoppingen en het melden van afwijkingen
aan de Dienst Openbare Werken. De preventieve taken bestaan uit het verschonen en
doorspoelen van roosters, kolken en leidingen en het verrichten van inspectie- en
controlewerkzaamheden.
Selikor NV is, in opdracht van de overheid, belast met het beheer van de gecontroleerde
stortplaats Malpais en het overslagstation Koraal Specht. In het kader van efficiëntieverbetering
zijn vanaf het jaar 1998 stationaire perscontainers op Koraal Specht geplaatst, waarin het
huisafval van het Banda Ariba district tijdelijk opgeslagen kan worden. Het afval wordt hierna
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naar de stortplaats Malpais afgevoerd. Naast Selikor gebruikt ook het publiek van het oostelijk
gedeelte van het eiland dit station om zich te ontdoen van afval. Een andere grote stap die
genomen is in 1998 betreft de automatisering van de weegbruggen te Malpais en Koraal
Specht, waardoor afvalweging aan facturering gekoppeld kon worden.
In 2002 heeft Selikor een onderzoek laten uitvoeren naar de herinrichting van de stortplaats
Malpais om zodoende te kunnen voldoen aan de IBC-normen. Deze normen zijn internationaal
geaccepteerde standaarden voor isolatie, beheer en controle van stortplaatsen. Indien alle
adviezen in het herinrichtingsplan worden opgevolgd, kan de levensduur van de stortplaats
verlengd worden met nog zestig jaar. De effectiviteit van de herinrichting is echter alleen
mogelijk als de aanbieders van het afval hun medewerking verlenen.
Op de stortplaats is in 2004 de wijze van storten gewijzigd, waardoor een betere menging van
huis-, grof- en tuinvuil is gerealiseerd. Het resultaat hiervan is een betere verdichting van het afval.

COMMERCIËLE ACTIVITEITEN
De commerciële poot van Selikor kreeg
in 1996 gestalte door een zakelijke
benadering voor de inzameling van
bedrijfsafval. Voor de inzameling en
transport van bedrijfsafvalstoffen heeft
Selikor verschillende soorten containers
op de markt gebracht. Verder heeft
Selikor in de afgelopen tien jaar bestaande
commerciële diensten uitgebreid en
nieuwe diensten en producten
ontwikkeld.
Met betrekking tot het verrichten van betalingen voor producten en diensten van Seikor
heeft Selikor eind 2002 haar tweede verkooppunt geopend in Marshe Punda en in 2004 heeft
Selikor een derde verkooppunt geopend bij de stortplaats Malpais. Met de uitbreiding van
het aantal verkooppunten probeert Selikor dichter bij de klant te komen.
In 2001 zijn de eerste stappen genomen om, naast de bestaande producten en diensten, een
adviespoot op te zetten. Waste Management Consultancy groeide in 2004 uit tot een volwaardige
dienst, toen Selikor een joint venture met andere partijen is aangegaan om, in opdracht van
de regering van Suriname, een afvalstoffenwetgeving voor dit land op te stellen. In het verleden
heeft Selikor ook als Waste Management Consultant opgetreden voor de overheden van Saba,
St. Eustatius, en St. Maarten.

PERSONEEL
Per 1 juli 1996 is nagenoeg het voltallige personeel van de voormalige overheidsdienst
in dienst getreden van de NV en eind 1996 is de eerste Collectieve Arbeidsovereenkomst
voor de jaren 1996-1999 getekend. In 1998 zijn alle functies opnieuw beschreven,
geclassificeerd en gewaardeerd. Tegelijkertijd is een nieuw systeem van periodieke
functionerings- en beoordelingsgesprekken geïntroduceerd en is afgezien van het
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traditionele systeem van toekenning van automatische periodieken. Met dit nieuwe beleid
is ruimte gecreëerd voor loopbaanontwikkeling, zowel op functioneel als op persoonlijk
vlak.
Een ander belangrijk aspect van het personeelsbeleid van de nieuwe organisatie was het
realiseren van een totale cultuuromslag bij de medewerkers richting een professioneel,
commercieel en klantgericht gedragspatroon. Er is veel aandacht besteed aan het opleiden
en motiveren van de medewerkers.
Eind 1999 is met de vakbonden de tweede Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de
jaren 2000-2002 afgesloten. Om beter in te spelen op de behoefte van de klant is in
2002 overgegaan tot het werken in schemadiensten. Met een zeven-dagen-per-week
dienstverlening kan Selikor beter inspelen op de klantenbehoeften.
Selikor is in 2003 overgestapt van taakgerichte- naar resultaatgerichte functies en in 2004
is gestart met de transformatie van de reactieve afdeling Personeelszaken naar een
proactieve Human Resources afdeling. Deze transformatie was erop gericht de persoonlijke
ontwikkeling van elke medewerker te bevorderen en een goed evenwicht te brengen
tussen kwaliteit en kwantiteit van het personeel.
De volgende grafiek geeft het verloop aan van het personeelsbestand van 1996 tot en
met 2005.
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Grafiek 3-1 Personeelsverloop 1996-2005
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DEELNEMINGEN
Om invulling te geven aan het recyclingbeleid is in het jaar 1999 het bedrijf Caribbean Recycling
Company (CRC) opgericht met Selikor als aandeelhouder. Aanvankelijk is begonnen met de
gescheiden inname en opslaan van puin, bouw- en sloopafval. In 2003 is gestart met de
productie van puingranulaat na het aanschaffen van een puinbreker, gesubsidieerd door de
Nederlandse organisatie Senter. Eind 2005 had Selikor 50% van de aandelen van CRC in
bezit door het overnemen van de aandelen (25%) van De Antillen NV.
In 2001 heeft Selikor, samen met twee andere partijen, de vennootschap Curaçao Incineration
Company (CIC) opgericht met als doel het verbranden van speciaal afval. In 2003 is de
verbrandingsoven aangeschaft en conform de planning is deze oven in mei 2003 operationeel
geworden. Sinds deze datum worden specifieke afvalsoorten, zoals dierlijke kadavers, slachtafval,
medisch- en farmaceutisch afval, niet meer op de stortplaats geloosd maar wordt gebruikgemaakt
van deze milieuvriendelijke methode van afvalverwerking. De oven wordt ook toegepast bij
de vernietiging van narcotica. Selikor is de grootste aandeelouder van deze vennootschap
met 70% van de aandelen.

BEWUSTWORDING EN RECYCLING
In samenwerking met Fundashon Kòrsou Limpi i Bunita (FKLB) en andere milieuorganisaties
levert Selikor een bijdrage aan de bewustwording van de gemeenschap op het gebied van
afvalbeheer. In de afgelopen tien jaar heeft de organisatie getracht om, via het verstrekken
van informatie en voorlichting over het afvalstoffenketenbeheer, de attitude van de burgers
te beïnvloeden richting een milieuvriendelijker gedrag.
Preventie en recycling zijn twee aspecten van het integraal afvalstoffenketenbeheer die veel
aandacht verdienen in het bewustwordingstraject. In het kader van preventie bezoekt Selikor
jaarlijks, samen met FKLB, de verschillende
onderwijsinstellingen om voorlichtingssessies
te houden. Verder geeft Selikor ook
rondleidingen en participeert de organisatie
aan diverse activiteiten gericht op het behouden
van ons milieu. Voor wat betreft recycling is
in 1997 een start gemaakt met het gescheiden
opslaan van afval. Eind 2001 heeft Selikor
glascontainers aangeschaft en deze op makkelijk
bereikbare plaatsen zoals benzinestations en
supermarkten geplaatst. In 2004 is verdere
invulling gegeven aan het recyclingbeleid door
een start te maken met het gescheiden
inzamelen van karton. Het te recyclen afval
wordt tijdelijk opgeslagen op de stortplaats
of het overslagstation om hierna verscheept
te worden naar het buitenland.
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FINANCIËLE RESULTATEN
Bij de verzelfstandiging van Selikor in 1996 heeft het Eilandgebied Curaçao vastgesteld dat Selikor
NV binnen vijf jaar kostendekkend moest gaan draaien en daarna niet meer in aanmerking zou
komen voor een overheidsubsidie. In de meerjarenbegroting 1996-2000 is uitgegaan van een
bijdrage van het Eilandgebied van 19,4 miljoen guldens. De werkelijke cijfers tonen aan dat deze
bijdrage slechts 10,2 miljoen gulden bedroeg. Reeds in het jaar 1999 is het Selikor NV gelukt
het exploitatietekort weg te werken en sindsdien draait Selikor winstgevend.
Exploitatie SELIKOR NV
Omzet
Bedrijfskosten
Afschrijvingskosten
Financiële en Incidentele lasten
BEDRIJFSRESULTAAT

2000

1999

31,1
25,7
3,2
1,1
1,1

30,2
26,8
2,8
0,5
0,1

1998
27,4
26,8
2,5
0,7
(2,6)

1997
26,2
26,3
1,9
0,9
(2,9)

1996
24,0
26,5
1,2
1,1
(4,7)

2,7
nihil

3,7
nihil

4,8
2,6

4,9
2,9

6,3
4,7

2004

2003

2002

2001

34,4
29,0

34,8
28,1

34,7
28,0

30,6
26,9

2,5

2,5
0,3
(0,3)
0,1
3,7

Bijdrage EGC in Exploitatietekort
Begroot
Definitief
Tabel 3-1 Exploitatieresultaat 1996-2000 in miljoen Ang.

Exploitatie SELIKOR NV
Omzet
Bedrijfskosten
Afschrijvingskosten
Financiële en Incidentele lasten
Deelnemingsresultaat
Minderheidsbelang

0,1
3,0

BEDRIJFSRESULTAAT

2,8

3,2

(3,2)

0,3

7,1

0,2

Tabel 3-2 Exploitatieresultaat 2001-2005 in miljoen Ang.

Dit exploitatiebeeld is het resultaat van het strakke financieel beleid dat de organisatie in de
afgelopen tien jaar heeft gevoerd. Ondanks diverse kostenverhogende externe factoren door
de jaren heen wist Selikor het kostenniveau van haar bedrijfsvoering stabiel te houden.
Het Eilandgebied Curaçao kan terugzien op een succesvol verzelfstandigingsproces dat een
besparing heeft opgeleverd van ruim 12 miljoen gulden in de eerste vijf jaar.
Besparing EGC
1996
1997
1998
1999
2000
Totaal

Begroot

Behaald

Meer bespaard dan begroot

5.8
9.4

8.4
11.9

2.6
2.5

11.6
14.7
17.5
59.0

13.5
18.2
19.6
71.6

1.9
3.5
2.1
12.6

Tabel 3-3 Besparing EGC met verzelfstandiging 1996-2000
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4. SELIKOR IN 2005
De hoofdtaken van Selikor omvatten afvalinzameling, -transport en -verwerking. Daarnaast
worden door de organisatie diverse andere activiteiten en werkzaamheden uitgevoerd, zowel
in opdracht van de overheid als op commerciële basis. Al deze activiteiten en projecten
hebben als ultiem doel het realiseren van een schoner Curaçao.

AFVALINZAMELING
In 2005 heeft Selikor 90.281 ton afval ingezameld bij huishoudens, bedrijven en overige
instellingen (2004: 82.347). Vergeleken met het jaar 2004 betekent dit een stijging van 9,6%.
Van de 90.281 ton ingezameld afval is 54% (2004: 62%) afkomstig van huishoudens en 36%
(2004: 38%) van bedrijven, scholen en andere instellingen. De resterende 10% (2004: minder
dan 1%) betreft grof-, saneer- en overig afval.
60.000
48401

50.000

51401

50089
39469

40.000

32221

grof-, saneer- en overig afval
bedrijven en scholen
huishoudens

30913

30.000
20.000
10.000

9660
34

0
2005

2004

703
2003

Grafiek 4-1 Categorisering afvalophaal in 2005

AFVALVERWERKING
Op de landfill Malpais is in 2005 een totaal van 141.328 ton afval (2004: 150.396) gestort
waarvan 51.278 ton (2004: 68.000) door bedrijven en particulieren. Vergeleken met het jaar
2004 is in 2005 6% minder afval gestort. De daling in de hoeveelheid gestort afval is onder
andere het resultaat van de inspanningen die de organisatie heeft gedaan om afvalrecycling
te bevorderen.
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Grafiek 4-2 Afvalstort op de landfill i 2005

SCHOONMAAK BINNENSTAD, WOONWIJKEN EN OPENBARE WEGEN
In opdracht van de overheid heeft Selikor in 2005 een totaal van 141 woonwijken (2004: 95)
schoongemaakt . In 2005 is in het kader van het project ‘2005: Schoonmaakjaar’ de aandacht
gericht op de opruiming van zowel grote als kleine illegale stortplaatsen die voornamelijk binnen
de woonwijken werden aangetroffen. In totaal zijn er in 2005 ruim 89 kleine en 49 grote illegale
stortplaatsen (2004: 81) opgeruimd.
Het periodiek onderhouden van hoofdwegen en de dagelijkse schoonmaak van de binnenstad
heeft ook in 2005 plaatsgevonden. In 2005 zijn twee veegmachines aangeschaft om de kwaliteit
van de dienstverlening in de Binnenstad op peil te houden.

ONTSTOPPEN EN REINIGEN VAN HET RIOOLSTELSEL
In 2005 zijn 94.705 meter (2004: 52.469) van het open rioleringsstelsel in opdracht van Dienst
Openbare Werken preventief gereinigd en 1.741 rioleringen (2004: 1.680) ontstopt. Het
preventieve onderhoud heeft in 2005 duidelijk de aandacht gekegen. Het vervangen van het
oude rioolstelsel blijft een noodzaak, met name in de Binnenstad. Naar verwachting zal het
Eilandgebied Curaçao in 2006 delen van de riolering in Punda vernieuwen.

OPHAAL AUTOWRAKKEN, WITGOED
EN ACCU’S
In het kader van de terugdringing van de visuele
vervuiling zijn in 2005 1.515 autowrakken (2004:
1.369) en 2.056 ton witgoed (2004: 1.248)
ingezameld. Voor wat betreft gebruikte accu’s is
in 2005 in totaal 65 ton (2004: 20) door Selikor
en door particulieren ingezameld.
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OPHAAL KADAVERS
Kadavers op de openbare weg worden in opdracht van de overheid gratis opgehaald en op
verzoek van de eigenaar tegen betaling verwijderd. In 2005 heeft Selikor in totaal 3.399
kadavers (2004: 7.568) opgehaald. De daling in het aantal opgehaalde kadavers heeft te maken
met het feit dat Selikor voorheen ook dierlijke kadavers, aangeboden door het Dierenasiel,
ophaalde. In 2005 heeft de Dierenasiel besloten om het transport van de kadavers naar de
verwerkingsinstallatie zelf in handen te nemen.
Alle dierlijke kadavers worden verwerkt in de verbrandingsoven ter naleving van de
hindervergunning van de stortplaats.

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN
Als belangrijkste commerciële activiteit heeft Selikor de afvalinzameling bij bedrijven. Deze
sector vertegenwoordigde in 2005 9% (2004: 8%) van de totale jaaromzet van Selikor.
Acquisitieactiviteiten bij commerciële bedrijfsafvalklanten hebben in 2005 geresulteerd in 100
nieuwe contracten in 2005 (2004: 131). Van 87 klanten is het contract beëindigd (2004: 83).
Eind december 2005 telde het klantenbestand van Selikor 954 bedrijfsafvalklanten (2004: 941).

2005

2004

Nieuwe contracten

100

131

Beëindigde contracten

87

83

Aantal contracten per 31 december

954

941

Container verhuur

Tabel 4-1 Klantenbestand 2005

OVERIGE DIENSTEN EN PRODUCTEN
De overige commerciële diensten en producten vertegenwoordigen 1,8% (2004: 1,5%) van
de totale jaaromzet van Selikor en omvatten de volgende bedrijfsactiviteiten:

-

Ledigen van zink- en beerputten
Afgelopen jaar zijn 1.230 verzoeken (2004: 1.211) binnengekomen voor het ledigen
van zink- en beerputten, met een totaal volume van 5.376m3 vloeibaar afval (2004:
5.262m3).

-

Verhuren van mobiele toiletten
Het aantal toiletdagen is in 2005 toegenomen vergeleken met het jaar 2004.

Type toilet

2005

Basis modellen
Luxe modellen

Dagen
1013
374

2004
Maanden
147
39

Tabel 4-2 Verhuur mobiele toiletten in toiletdagen 2005
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Dagen
668
199

Maanden
79
24
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-

Ophalen van grof-, saneer- en tuinafval tegen betaling
In 2005 zijn 2.148 aanvragen (2004:1.887) verwerkt voor het ophalen van saneer-,
grof- en tuinafval tegen betaling.

Zone

Aantal ritten
2005
2004
160
173
728
488
343
242
317
216
533
422
67
11

Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Overig

Tabel 4-3 Aantal ritten saneer- en tuinvuil 2005

-

Diversen producten en diensten
Ook in 2005 heeft Selikor andere soorten afvalgerelateerde producten en diensten
aangeboden. Het betreft hier de verkoop van plastic vuilniszakken, puinzakken
en Holebon (een industriële geurvreter), de verhuur van een takelwagen voor zwaar
materieel en het verrichten van (machinale) schoonmaakwerkzaamheden.
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5. PERSONEEL, MATERIEEL
EN MIDDELEN IN 2005
PERSONEEL
Op 1 januari 2005 bestond het personeelsbestand van Selikor uit 271 medewerkers (2004:
278). Gedurende het jaar zijn 63 nieuwe krachten aangenomen; 26 medewerkers zijn uit
dienst getreden, de meesten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Selikor had eind 2005 in totaal 308 medewerkers in dienst, waarvan 38% (2004: 48%) in de
leeftijdsklasse 51-60 jaar en 34% (2004: 33%) in de leeftijdsklasse 41-50 jaar. De medewerkers
in de leeftijdscategorie 31-40 jaar en 20-30 jaar was respectievelijk 20% (2004: 13%) en 8%
(2004: 6%) van het totale personeelsbestand.

34%
38%

20-30 jaar
31-40 jaar
41-50 jaar
51-60 jaar

20%

8%

Grafiek 5-1 Indeling leeftijdsklassen 2005

In 2005 is een duidelijke verschuiving te constateren in de leeftijdscategorieën richting een
verjonging van het personeel. Bij de indiensttredingen is de meerderheid in de leeftijdscategorie
31-40 jaar. Een groot deel van deze werknemers vervult vacatures ontstaan door
uitdiensttredingen van pensioengerechtigde medewerkers. Met deze indienstnemingen heeft
Selikor de kosten verbonden aan het aantrekken van uitzendkrachten drastisch teruggebracht.
Voor het upgraden van het personeel zijn in 2005, als onderdeel van het HRM-beleid,
verschillende trainingen en cursussen gegeven. Enkele voorbeelden hiervan zijn
gezinsbudgettering, teambuilding, bedrijfsmanagement, klantvriendelijkheid en motivatie. Om
het inzetten van menskracht te helpen optimaliseren is in 2005 verder ook het systeem van
tijdregistratie Kronos vrijwel compleet ingevoerd.
In mei 2005 is de derde Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de jaren 2005-2007 getekend.
Met de gunstige arbeidsvoorwaarden in deze nieuwe CAO zijn de werknemers van Selikor
er duidelijk op vooruitgegaan.
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Grafiek 5-2 Organisatiestructuur 2005

MATERIEEL EN MIDDELEN
Selikor heeft het jaar 2005 afgesloten met een totaal van 87 bedrijfswagens waarvan ruim
89% wordt ingezet in de corebusiness van Selikor en 11% wordt gebruikt door de
ondersteunende afdelingen. Van 1996 tot en met 2005 heeft Selikor ruim 16 miljoen gulden
geïnvesteerd in haar wagenpark.
Het containerassortiment van Selikor bestaat uit mini- en rolcontainers, volume-, pers- en
glascontainers. Eind 2005 had Selikor ruim 8.000 containers van 240 liter, 787 containers
van 1000/1100 liter, 78 volume-/perscontainers en 60 glascontainers over het eiland verspreid
bij huishoudens, commerciële klanten en publieke locaties. In de afgelopen tien jaar heeft
Selikor bijna 9 miljoen gulden geïnvesteerd in haar containervoorraad.
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6. PROJECTEN 2005
VIERING 10 JARIG BESTAAN
December 2005 heeft zich gekenmerkt als een feestmaand voor Selikor. Naast het betrekken
van het nieuwe hoofdkantoor vond in de maand december ook de viering van het tienjarig
jubileum van de verzelfstandigde organisatie plaats. Op 19 december 2005 heeft Selikor een
persconferentie georganiseerd om de behaalde resultaten in de periode 1996-2005 met de
gemeenschap te delen. Deze vond plaats in de kantine van de nieuwbouw en de aanwezige
journalisten werden in de gelegenheid gesteld om het gebouw te bezichtigen.

Op 20 december 2005 heeft Selikor in de
ochtenduren een aangename bijeenkomst
georganiseerd voor haar personeel en
gepensioneerden. In een gezellige sfeer
ontmoetten vroegere en huidige werknemers
van Selikor en lieten memorabele momenten
uit het verleden herleven.
Op dezelfde datum vond er in de avonduren een
viering plaats voor de relaties van Selikor. Er
was een audiovisueel programma in elkaar gezet
om de genodigden een beeld te geven van de
ontwikkelingen die Selikor in tien jaar tijd heeft
doorlopen. Tijdens deze viering vond tevens de
officiele opening van de nieuwbouw plaats door de president-commissaris van Selikor,
mevrouw Mayerdith Bouwland en in aanwezigheid van de waarnemend Gouverneur van de
Nederlandse Antillen Mr. Adele van der Pluim-Vrede.

Op 22 december heeft Selikor een geslaagde Open Dag georganiseerd, zodat ook het publiek
de kans kreeg om samen met de organisatie het jubileum te vieren.
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2005: SCHOONMAAKJAAR
Het jaar 2005 stond in het teken van het
project ‘2005: Schoonmaakjaar’. In februari
2005 heeft de president-commissaris van
Selikor, mevrouw Gimena van der Gen,
het jaar 2005 uitgeroepen tot het jaar van
de schoonmaak. Het initiatief voor dit
project is voortgekomen uit het feit dat
Selikor in 2005 haar tienjarig jubileum als
verzelfstandigde organisatie zou vieren.
Uit erkentelijkheid voor het vertrouwen
dat de gemeenschap in de organisatie
heeft gesteld, is besloten om een schenking
te doen aan de gemeenschap in de vorm
van een schoner eiland.
Dit project is uitgevoerd in samenwerking met de organisaties Fundashon Kòrsou Limpi i
Bunita, Unidat di Bario en X-team. Selikor heeft schoonmaakwerkzaamheden verricht in de
woonwijken; tevens zijn de meeste en grootste illegale stortplaatsen in dit kader opgeruimd.
Na de opruiming van deze illegale stortplaatsen heeft Selikor borden laten plaatsen om aan
te geven dat het storten van afval op deze plekken verboden is. In dit project is ruim 5,6
miljoen gulden gestoken.
Met dit project beoogde Selikor de buurtbewoners bewust te maken van het feit dat ze
medeverantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van de leefomgeving in hun wijk. In
verschillende woonwijken hebben de bewoners hieraan gehoor gegeven en zij hebben zelf
schoonmaakacties georganiseerd.
Eén van de belangrijkste knelpunten bij dit project is het feit dat een aantal wijken, kort na
de schoonmaakacties van Selikor, weer vervuild werd. Hetzelfde geldt voor een aantal grote
illegale stortplaatsen. In de komende jaren zullen de controlewerkzaamheden, gericht op het
illegaal storten, in samenwerking met de eerdergenoemde instanties geïntensiveerd moeten
worden.

MILIEUCERTIFICERING ISO 14001
Kwaliteit en milieu zijn twee belangrijke speerpunten in het beleid van Selikor. Om verdere
invulling te geven aan het milieubeleid is in het jaar 2004 het traject opgestart om te komen
tot een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-normen. In het kader van deze
milieucertificering zijn in 2005 verschillende acties ondernomen om de stortplaats Malpais
en het overslagstation Koraal Specht te optimaliseren en hiermede de milieuprestaties te
verbeteren. Het accent lag hierbij op het waarborgen van een correcte en milieuvriendelijke
afhandeling van het afval dat aangeboden wordt voor verwerking.
Aan de hand van een nulmeting is de huidige milieusituatie bij bovengenoemde locaties in
kaart gebracht en is de gewenste situatie beschreven. Voorts is met behulp van een Milieu
Aspecten Register (MAR) de weg ingeslagen om overlast of belasting voor het milieu zoveel
mogelijk te beperken. Elke handeling of activiteit, die direct of indirect van invloed is op het
milieu en de kwaliteit van het leven, moet dusdanig beïnvloed worden dat het negatieve effect
hiervan geminimaliseerd kan worden.
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De eerste fase van de milieucertificering is eind november 2005 afgerond met het verkrijgen
van het ISO 14001 certificaat voor de stortplaats en het overslagstation. In 2006 wordt dit
ISO 14001-traject voortgezet met de bedoeling de gehele organisatie te certificeren.
Voor het jaar 2006 staan een aantal projecten gepland die ook een bijdrage moeten leveren
aan een verdere optimalisatie van de stortplaats. Een van deze projecten betreft het bouwen
van een milieustraat en van speciale cellen voor het storten van bepaalde gevaarlijke stoffen
zoals asbest en grit.

PERFORMANCE MANAGEMENT
Nadat dit project in 2004, in samenwerking van de Universiteit van de Nederlandse Antillen,
bij de afdeling Garage en Werkplaats als pilot is opgestart, is in 2005 verdergegaan met de
resterende primaire afdelingen. Uitgaande van de statutaire doelstelling van Selikor is per
afdeling vastgesteld op welke manier deze afdelingen bijdragen aan het realiseren van de
organisatiedoelstelling. Een van de belangrijkste uitgangspunten bij het formuleren van
afdelingsdoelstellingen was het integrale afvalstoffenketenbeheer.
Na het formuleren van de afdelingsdoelstellingen is nagegaan welke factoren kritiek zijn om
deze doelstellingen te verwezenlijken. Voor elke kritische succesfactor zijn er prestatieindicatoren geformuleerd en de nodige normen vastgesteld. In 2006 worden deze indicatoren
en normen verfijnd en wordt er verdere invulling gegeven aan dit traject.

NIEUWBOUW
De noodzaak voor het bouwen van een nieuwe huisvesting voor Selikor is ontstaan uit de
groei die de organisatie heeft gekend sinds 1996. Met deze nieuwbouw streefde Selikor een
verbetering van de efficiëntie en effectiviteit na. Verder moest dit ook leiden tot een verhoging
van de kwaliteit van de dienstverlening. Ook het aspect van klantvriendelijkheid speelde
hierbij een rol omdat de verschillende afdelingen van Selikor voorheen over diverse panden
verspreid gehuisvest waren. Het nieuwe hoofdgebouw moest tevens bijdragen aan een
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comfortabele en arbeidstimulerende werkomgeving voor het personeel.
Bij het bouwen van het kantoorgebouw was het uitgangspunt van Selikor dat de bouwkosten
aanvaardbaar moesten zijn en dat er voldoende rekening houden moest worden met
milieuaspecten. De bouwwerkzaamheden om te komen tot het nieuwe hoofdkantoor hebben
in augustus 2004 aangevangen. De eerste steenlegging vond op 17 september 2004 plaats
en het hoogste punt is bereikt op 28 juli 2005. Op 20 december 2005 vond de officiële
opening van de nieuwbouw plaats. De bouwwerkzaamheden hebben in totaal 280 werkdagen
in beslag genomen.
Het nieuwe gebouw van Selikor bestaat uit vier etage’s tellend bouwwerk van in totaal
3.700m2.

RECARIBE 2005
Ter promoting van haar adviesdiensten participeert Selikor aan de jaarlijkse internationale
ReCaribe conferenties en in 2005 heeft Curaçao als gasteiland gefungeerd voor deze
conferentie over afvalbeheer. In samenwerking met Caribbean Environmental Health Institute
en Clean Islands International heft Selikor de elfde ReCaribe-conferentie georganiseerd. De
conferentie is gehouden op 11, 12, 13 mei 2005 in het Curaçao Marriot Hotel en ruim 125
lokale en internationale participanten hebben hieraan deelgenomen.
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7. FINANCIEEL VERSLAG 2005

Geconsolideerde balans per 31 december 2005
31-12-2005
ANG.

31-12-2004
ANG.

25.898.255

16.267.233

477.705
27.069.229
4.586.036

520.504
22.876.921
4.007.400

58.031.225

43.672.058

28.158.803

21.397.860

(319.231)

(234.387)

207.548

282.577

Langlopende Schulden

2.611.250

1.023.570

Kortlopende Schulden

25.402.750

21.202.438

58.031.225

43.672.058

Activa
Materiële Vaste Activa
Vlottende Activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Eigen Vermogen
Minderheidsbelang
Voorzieningen1

1) De voorzieningen zijn inclusief P.M.-waarden
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2005

Bedrijfsopbrengsten

2005
ANG.

2004
ANG.

35.751.977

34.453.949

18.208.237
11.854.571
2.692.697

18.317.505
10.734.192
2.463.073

32.755.505

31.514.770

2.996.472

2.939.179

(61.150)

(3.526)

Bedrijfslasten
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Afschrijvingskosten

Operationeel Resultaat
Financiële en Incidentele lasten
Deelnemingsresultaat

--

Minderheidsbelang
Bedrijfsresultaat
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84.843

100.555

3.020.165

3.035.708

Omzet
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0

Omzet (Ang. mln.)

15,0
10,0
5,0

05
20

04
20

03
20

02
20

01
20

00
20

99
19

98
19

97
19

19

96

0,0

Kosten
40,0
35,0
Kosten (Ang. mln.)

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Resultaat
5,0
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3,0
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0,0
-1,0
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8. ACCOUNTANTSVERKLARING
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ISO 9001: 2000 CERTIFICAAT
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ISO 14001: 2004 CERTIFICAAT
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ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
HOOFDKANTOOR SELIKOR NV
Parera z/n
Centrale

434-1300

Fax

465-6964

Klantenservice

133

Debiteurenbeheer

434-1308 / 434-1348

Crediteurenbeheer

434-1385

Commerciële Zaken

434-1383 / 434-1319

Publiciteit en Voorlichting

434-1349 / 434-1379

LANDFILL (MALPAIS)

869-8545

Verkooppunt Malpais

888-6487

OVERSLAGSTATION (KORAAL SPECHT)

465-5958

VERKOOPPUNT MARSHE NOBO
(PUNDA)

465-0199

E-MAIL

info@selikor.com

WEB-SITE

www.selikor.com
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WEGWIJZER

Hoofdkantoor Selikor N.V.
Openingstijden:

Kassa
Maandag t/m Vrijdag:

07:30 - 12:00

Kantoor:
Maandag t/m Donderdag:

07:30 - 12:00
13:30 - 17:00

Vrijdag:
07:30 - 12:00
13:30 - 16:30

Overslagstation (Koraal Specht)
Openingstijden:

Maandag t/m Zondag:

07:00 - 19:00

Landfill (Malpais)
Openingstijden:

Stortplaats:
Maandag t/m Vrijdag:
Zaterdag & Zondag:

07:00 - 20:00
07:00 - 19:00

Verkooppunt:
Maandag t/m Vrijdag:

07:30 - 12:30
13:30 - 16:30

Verkooppunt Marshe Nobo
(Punda):
Openingstijden:

Maandag t/m Donderdag:

08:00 - 12:30
13:30 - 16:30

Vrijdag

13:30 - 16:00
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WIJ ZIJN GAARNE TOT UW DIENST
GEWEEST IN 2005
Charlon Abrahamsz•Raylison Albertus•Erick Albertus•Elfried Albertus•Franklin Alexander•Ruddy
Alexander•Robert Alexander•John Amarica•Joost Ambel•Anthony Ambrotius•Romolo Andrea •Ashley
Antonia•Karel Baars•Jesus Maria Bacuna•Rene Bakmeyer•Humphrey Balentijn•Frensell Balentina
•Ronald Balijn•Wilfrido Bartholomeus•Humphrey Bartholomeus•Gilbert Basilio•Siegnald Bazur
•Sliolaine Belioso•Bruno Benita•Leonard Berkeley•Marystella Bernabela•Sidney Bernadina•Tito
Bernadina•Morela Betorina•Fenrich Bienvenu•Albert Bloem•Humphrey Bonafasia•Robert
Bonafasia•Regis Boutisma•Erick Bregita•Siegfried Brunken•Eithel Brunken•Jan Calmera•Francisco
Camelia•Silvio Carmelia•Siegfried Carmelia•Ludsen Cecilia•Melvin Cijntje•Roderick Cijntje•Errol
Cijntje•John Cijntje•Eulalie Clemencia•Frensel Clementina•Melvin Coffi•Heinrich Coffie•Nilo
Comenentia•Felipe Cominencia•Franklin Concencion•Ergards Concepcion•Igor Conception•Ingemar
Conception•Ruthsel Conception•Richard Constancia•Maria Constansia•Edgar Corea•Marlon
Cornet•Mirna Cristina•Rodolfo Curiel•Wimbert Dake•Gregory Davelaar•Emilbro Davelaar•Eric
Davelaar•Ceasar De Lanooi•Tirso Djaoen•Shariella Djaoen•Calmus•Gijsberto Donge•Angel
Donge•Angel Doran•Robert Doran•Edward Eduardo•Henry Edwards•Gilbert Eisden•Erling
Elodia•Sterling Elodia•Renny lvira•Carylno Emerencia•Franklyn Ersilia•NorwinJ Fecunda•Godefrido
Felicia•Domingo elicia•Donald Felipa•Kenneth Filesia•Sixta Finies•Martijn•Richard Florentina•Dwayne
Fluonia•Edwin Forbuis•Amourett Fox•Cesario Fraai•Sigfried Fraaij•Donald Francisca•Edmiro
Francisca•Frensley Francisca•Edson Francisca•Edson Francisca•Rignaal Francisca•Elvis
Frans•Angelique Fredema•Walle•Anthony Gabriel•Marisela Garia•Audrey Geertruida•Patrick
Geertruida•Joselin Girigorie•Yvonne Goarrieno Woods•Swinda Godvriend•Errol Granviel•Harvey
Griejaloe•Robert Hansen•Arthur Hariquez•Rudny Hariquez•Rignald Hato•Sifnic Hato•Anthony
Hato•Russel Hellement•Kenneth Henriques•Saturno Hinkert•Yahaira Hofdam Davelaar•Hildo
Hooi•Valerie Hous•Peternella•Ciro Hoyer•Obencio Hoyer•Norman Isenia•Hubert Isenia•Ivette
Isenia•Maikel Isijk•Ostrid Jacob•Rudsel Jacobs•Mirelvio Jamanica•Norman Jamanika•Reginald
Jamanika•Sixto Jamanika•Ludson Jamanika•Ivette Jamanika•Leonora•Adrian James•Melvin
Jansen•Johnny Jansen•Nacari Jansen•Gilbert Jansen•Remsley Jeandor•Rensel Johanna•Kenneth
Josepha•Glayraine Jukema Celestina•Sherwin Kani•Signald Kastaneer•Erick Kerindongo•Mylenne
Kerindongo Vicento•Shurmel Kierindoongo•Michel Kirindongo•Randwick Kirindongo•Nimia
Koeiman•Francis Koeiman•Sylvio Koeiman•Rignald Koenraad•Edson Koenraad•Servio Koko•Wesley
Kook•Aluicio Kopra•Errold Labordus•Mervin Leito•Sigmar Leito•Denise Leito•Niosotis Leito•Ezequiel
Leito•Reinaldo Leito•Bayron Leitoe•Bigaldo Leitoe•Sidney Leonard•Elvin Leonora•Norman
Leyba•Jersley Lodovica•Francelyn Lomp•Edlyn Louis•Remsy Louisa•Mirna Louisa Godett•Benito
Lourens•Alfred Lourens•Feliz Lourens•Humphrey Lucia•Ruthline Luckert•Omar Maduro•Edson
Maduro•Jerwin Manuela•Norwin Marcos•Frank Maria•Celsio Maria•Mysella Martes•Melfried Martha•Earl
Martha•Romualdo Martha•Edwin Martien•Gregory Martina•Sidney Martina•Cedric Martina•Franklin
Martina•Edsel Martina•Edsel Martina•Edson Martina•Raichel Martina•Hensley Martina•Wilfred
Martina•Arturo Martina•Marelva Martina•Otmar Martina•Jubert Martina•Emmerick Martis•Sharlon
Martis•Erwin Mathilda•Percy Mathilda•Roderick Mauricio•Anthony Mercelina•Freddy Mercelina•Elfried
Merkies•Sherwin Meyer•Emilia Modeste•Maureen Mogen•Tayron Mongen•Erwin Muzo•Aquino
Nicasia•Noraima Nisia•Isaac Nisia•Ronald Nocento•Sherman Nowels•Richenel Obia•Chenel
Obia•Milusca Obispo•Robert Ogenia•Marilva Ortega•Nelson Ortela•Richenel Ortela•Judeska de
Palm•Isidoro Paulina•Sherton Paz•Hubert Pedro•Terrence Peny•Dulce Petronilia Daal•Nianda
Petronillia•Miro Pieternella•Rudolf Pieternelle•Elson Pietersz•Marcello Pisas•Beatrice Pisas•Helary
Plantijn•Corine Poppen•Ludwina Quirindongo•Igmar Rafaela•Rodney Raphael•Robert Reinilla•Rudy
Rekondie•Robert Rekondie•Angelique Rene•Hensly Ricardo•Ronald Ricardo•Jan Riemer•Aythel
Rijnschot•Agnes Rojer•Dionette Rojer•Ronald Rosa•Stanley Rosa•Royston Rosalia•Shurby
Rosina•Egbert Rosinda•Richenon Rosinda•Crispino Rozal•Siegfried Salome•Rignald Sambo•Ludsella
Sambo•Steven Sambo•Jaime Sambo•Rodney Sambre•Ilen Santiago•Edwin Scharbaai•Ronald
Scharbaai•Shalimar Schoop•Elisabeth van der Schot•Javier Sebelon•Freddy Sebelon•Solange van
Sichem•Frensley Sille•Lionel Sille•Gilbert Sluis•Gilbert Som•Esmond Sommer•Marlon Sophia•Sherwin
Sophia•Sonia Stakelborough•Eveline Stroop•Celso Susanna•Lionel Tokaay•Aldrin Troeman•Gurdney
Troeman•Jersley Troeman•Kenneth Tromp•Anthony Trouwloon•Ghislaine Tweeboom Rooi•Otmar
Ustacia•Sherwin Valks•Wensly Virginia•Selsa Virginia•Edwin Virginie•Edgard Vriend•Edison Vrutaal•Ulvic
Vrutaal•Hubert Vrutaal•Edmiro Walle•Edelmiro Wawoe•Godfried Wawoe•Richard Wawoe•Franklin
Wawoe•Cathleen van de Werp•Odulio Willems•Gregorie Wilmans•Humphrey Windster•Errol
Windster•Yolanda de Windt•Antonio Zimmerman•Eduarda Zimmerman•Mayda Zimmerman•Jose
Zimmerman
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