
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Rijks-
ministerraad (RMR) ver-
wacht dat uitvoering van
de ‘gewraakte’ aanwijzing
ertoe zal bijdragen dat een
nieuw Sint Maartens kabi-
net ‘het zelfreinigend ver-
mogen van het land met de
uitvoering van eerder
genoemde rapporten zal
bevorderen’.

Zo eindigt het Besluit van 17
oktober van de RMR in verband
met de aanwijzing van de Ko-
ninkrijksregering aan gouver-
neur Eugene Holiday van Sint
Maarten in verband met de
scherpere screening van de kan-
didaat-ministers van het beoog-
de eerste kabinet Heyliger van
UP-leider Theo Heyliger.

De rapporten waarnaar wordt
verwezen zijn ‘Integrity inquiry
into the functioning of the go-

vernment of Sint Maarten’ (op
basis van een koninklijk besluit
uitgebracht aan de gouverneur)
en ‘Doing the right things right’
(van de Commissie Integer
Openbaar Bestuur).

De RMR acht deze aanwijzing
geboden, onder andere gelet op
de rapporten, waarvan de aanbe-
velingen door de regering van
Sint Maarten zijn onderschre-
ven, waaruit - aldus het besluit -
‘kan worden afgeleid dat sprake
is van ongewenste belangenver-
strengeling en misbruik van
macht op alle niveaus en bij cru-
ciale instellingen van het open-
baar bestuur van Sint Maarten’.

,,Onder meer om uit te sluiten
dat sprake is van oneigenlijke
beïnvloeding van en door mi-
nisters van Sint Maarten en om
te voorkomen dat op voorhand
twijfels bestaan aan hun geloof-
waardigheid en integriteit, ziet
de Koninkrijksregering reden te
verzekeren dat voldoende onder-
zoek plaatsvindt naar de be-

noembaarheid van de kandidaat-
ministers, kandidaat-minister-
president en kandidaat-Gevol-
machtigde minister.”

Doel van het onderzoek is om
te kunnen beoordelen of er vol-
doende waarborgen voor de inte-
griteit van de kandidaat-bewind-
slieden aanwezig zijn en daar-
mee geen beletsel bestaat voor
de benoeming van zo’n kandi-
daat-minister. ,,Zo verzekert de
Koninkrijksregering dat de gou-
verneur over voldoende infor-
matie beschikt om te kunnen be-
slissen of hij de voorgedragen
benoemingsbesluiten kan on-
dertekenen (als landsorgaan)
dan wel dat hij deze niet vaststelt
(als Koninkrijksorgaan).”

Sint Maarten heeft al eigen re-
gels voor de benoeming van mi-
nisters. Deze zijn verspreid in
ten eerste de Staatsregeling
(soort grondwet van Sint Maar-
ten), op de tweede plaats de
Landsverordening integriteitbe-
vordering en ten derde het Be-

sluit benoemingsprocedure kan-
didaat-ministers.

Het koninklijk besluit van af-
gelopen vrijdag verzekert vol-
gens de Koninkrijksregering
‘dat de gouverneur vóór de be-
noeming kan beschikken over
alle informatie’ uit onderzoeken.
Verder legt de gouverneur aan
de kandidaten een vragenformu-
lier voor. Invulling door de kan-
didaten betekent dat zij instem-
men met onderzoek door de
gouverneur en de door hem in-

geschakelde en door Nederland
beschikbaar gestelde deskundi-
gen. Gouverneur Holiday infor-
meert de RMR over het onder-
zoek voordat hij een beslissing
neemt over de benoeming van
een minister of premier. Hij in-
formeert de Koninkrijksrege-
ring ook wanneer een kandidaat
niet instemt met het onderzoek.

Antilliaans Dagblad Woensdag 22 oktober 2014 7

Curaçao

Advertentie

Vol trots presenteert HBN Law Curaçao haar nieuwste aanwinst: advocaat-medewerker 
Rozemarein Leen, die zij – heel toepasselijk – een jaar ‘te leen’ heeft van advocatenkantoor Pels 
Rijcken & Droogleever Fortuijn in Nederland. Rozemarein studeerde cum laude af aan de Universiteit 
Utrecht, waar zij de Prestigemaster ‘Legal Research’ heeft afgerond. Tevens siert het haar dat zij 
tijdens haar studie initiatiefnemer en voorzitter was van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht. 
Bij HBN Law adviseert en procedeert zij op het gebied van het ondernemingsrecht in de ruimste zin 
des woords en is daarnaast ook gespecialiseerd in het overeenkomsten- en aansprakelijkheidsrecht. 
HBN Law verwelkomt Rozemarein van harte en wenst haar veel succes!

OM LEEN 
KUN JE  
NIET HEEN

HBN Law Curaçao • Huize Belvedère, L.B. Smithplein 3  • Willemstad, Curaçao • T +5999 434 3300  |  F +5999 434 3355 • info@hbnlaw.com

HBN Law (sinds 1938) is een van de oudste en meest toonaangevende advocatenkantoren in de regio. Dit 
heeft zij bereikt door altijd weer te vernieuwen en ambitieus te blijven. Om voor haar cliënten nu en in de 
toekomst het cruciale verschil te blijven maken, investeert HBN Law doorlopend in actuele juridische kennis, in 
de kwaliteit van haar dienstverlening en in nieuw talent.

Advertentie

DIA HABRI

Curaçao Drydock Company Inc. huntu ku FEFFIK kordialmente 
ta invitá tur hóben entre 17-24 aña i ta interesá pa siña un fi shi 
i prepará nan mes profesionalmente pa futuro, pa asistí na un 
seshon di informashon pa e siguiente fi shinan:

 • Stralen en Spuiten ( metaalconservering)

 • Lassen 4G /Branden

 • Scheepsmetaalbewerken/Pijpenbewerken

 • Bankwerken/Machinebankwerken

E seshon di informashon aki lo tuma lugá :

 Dia ::   Djabièrnè 24 di Òktober 2014
 Lugá ::   FEFFIK, adrès Kaya Horasio Sprokel z/n
 Orario::  16:00 – 16:30 risibí tur interesado
                 16:30 – 19:00 Programa ofi sial i inskripshon

Gewraakte aanwijzing 
in Staatscourant
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USA Today prijst Renaissance

De website USA Today is lovend over het Renaissance Curaçao Re-
sort als beste optie voor reizende vriendinnengroepen. Het resort
werd onlangs als zodanig als beste optie voor een zogenaamde ‘all
girlfriend get-a-way’. USA Today Travel Experience Caribbean
besteedde ruim aandacht aan het eiland en de mogelijkheden voor
groepen vriendinnen die op reis gaan. Het artikel is te vinden op
www.usatoday.com/experience/caribbean/best-of-caribbean/great-
girlfriend-getaways-to-the-caribbean/16294683    FOTO CURACAO.COM

‘Met KB zelfreiniging bevorderen’


