
P olitiechef Sint M aarten schikte va s t go e d c o n f l i c t
Integriteit

Kocht de commissaris te
goedkoop vastgoed van zijn
broer die failliet dreigde te
gaan? Nadat de bank beslag
legde, betaalde hij extra.

Door onze redacteur
Joep Dohmen

AMSTERDAM. De hoofdcommissaris
van politie op Sint Maarten, Peter de
Witte, heeft vorig jaar een conflict we-
gens paulianeus handelen afgekocht
bij ABN Amro. De bank zei financieel
benadeeld te zijn en had beslag laten
leggen op onroerend goed van de poli-
tiechef in Nederland. Dat blijkt uit on-
derzoek van deze krant.

De Witte (53) maakte twee maanden
geleden bekend dat hij per 1 januari
2015 ontslag neemt als hoofdcommis-
saris op het Caraïbische eiland. Vol-
gens de korpschef staat dat besluit los
van zijn schikking met de bank.

De kwestie gaat over het vermeend
wegsluizen van vermogen van een in

financiële problemen verkerende
broer van De Witte, in het Gelderse
Voorthuizen. Die verkocht in maart
2012 voor 67.000 euro acht panden en
grondstukken op recreatieparken aan
zijn broer op Sint Maarten. Het vast-
goed was in de jaren daarvoor voor
275.000 euro gekocht. Schuldeiser
ABN Amro vond dat de bijna failliete
broer zijn bezittingen zo wegsluisde
en liet beslag leggen op de goederen
die de commissaris had gekocht.

De politiechef voorkwam daarna
een civiele procedure door alsnog een
bedrag aan de bank te betalen. Vol-
gens De Witte ging het om 33.000 eu-
ro. In 2013 werd zijn broer failliet ver-
klaard door de rechtbank Gelderland.
ABN Amro is de grootste schuldeiser
met 2,5 miljoen euro.

De commissaris zegt dat hij zijn
broer heeft „willen helpen”. De Witte:
„Je kon erover discussiëren of het te
voordelig verkocht was of voor een te-
rechte prijs. Na een taxatie heb ik bij-
betaald. Daar waren alle partijen te-
vreden mee.” De bank geeft geen com-
ment aar.

Hoofdcommissaris van politie is

een vertrouwensfunctie op het eiland.
De Witte zegt de schikking met de
bank niet te hebben gemeld bij zijn
werkgever, de eilandregering. De Wit-
te: „Dat hoefde niet. Het was een civie-
le zaak. Als we er niet uit waren geko-
men, had ik het wel gemeld.”

De Witte heeft een terugkeergaran-
tie naar de Nationale Politie. Hij is
sinds 2010 in Sint Maarten. De Witte
trad aan nadat zijn voorganger veroor-
deeld was voor het vervalsen van tien-
tallen immigratiedocumenten.

Minister Plasterk (Koninkrijksza-
ken, PvdA) kondigde vorige week in-
grepen aan op Sint Maarten om fraude
en corruptie te bestrijden. Politie,
Openbaar Ministerie en grensbewa-
king worden versterkt.

Uit recent onderzoek van advies-
kantoor PwC bleek onder meer dat de
politie onvoldoende functioneert en
dat wetten nauwelijks worden ge-
handhaafd. Volgens het PwC-rapport
heerst op Sint Maarten een sfeer van
vriendjespolitiek en zijn er veel kwes-
ties rond integriteit op het eiland dat
sinds 2010 een zelfstandig land is bin-
nen het Koninkrijk.

F R AU D E

Alles is te koop op Sint Maarten, ook verkiezingswinst

De agent deed het
openlijk, in uniform,
de envelop met geld
ophalen bij het partij-
bureau van de UPPop
Sint Maarten. En hij
was niet de enige die in
ruil voor 300 dollar zijn
stem beloofde bij de
verkiezingen. „Rijen
dik” stonden ze voor de
deur, stelde de recht-
bank later vast.

Alles op het eiland is
te koop, blijkt uit een
recent rapport over
fraude- en smeergeld-
praktijken. Vergunnin-
gen, bouwopdrachten,
ve r k i e z i n g s ove r w i n n i n -
gen. UPP-politicus Roy
Heyliger won in 2010
door op grote schaal
stemmen te kopen.

De stembusfraude
achtte de rechtbank
b e we ze n . Maar omdat
het Openbaar Ministe-
rie alleen enkele kie-
zers, onder wie die poli-
tieagent, had vervolgd
en Heyliger en zijn partij
niet, verklaarde de
rechtbank het OM niet
ontvankelijk. Ondanks
betrouwbare informatie
dat Heyliger 3 miljoen
dollar aan stemmen uit-
gaf, had de politie hem
niet verhoord.

Heyligers partij is bij
de jongste verkiezin-
gen opnieuw de
grootste geworden.
Hij moet nu een kabinet
formeren dat aanbeve-
lingen voor integer be-
stuur moet invoeren.

Minister Plasterk (Ko-
ninkrijksrelaties, PvdA)
geeft geen commen-
taar op het vonnis,
heeft hij de Kamer laten
weten. Wel noemt hij
stembusfraude „zo rg e -
lijk en ondermijnend
voor het democratisch
karakter van het land”.

Nederland stelt extra
o p s p o r i n g s ca p a c i t e i t
beschikbaar voor de
aanpak van witteboor-
dencriminaliteit en ver-
sterking van Kustwacht,
douane en recherche.
Er komt een‘toezicht-
houder integriteit’om
over het integriteitsbe-
leid van de nieuwe re-
gering te rapporteren.
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