
Van een onzer verslaggever
Philipsburg/Willemstad - Een
man is zondag om 5.05 uur ge-
wond geraakt bij een schietpartij
op Sint Maarten. Hij liep samen
met zijn vriendin richting huis
toen er ineens een onbekende
man achter hem verscheen en
op hem begon te schieten.

Dat laat het Korps Politie Sint
Maarten weten. 

Uit de verklaring van de 
man blijkt dat hij niets doorhad,
tot hij achter zich een knal hoor-
de. 

Toen hij zich omdraaide zag
hij een voor hem onbekende ge-
wapende man, gekleed in het
zwart en zijn gezicht bedekt met
een bivakmuts. De schutter
kwam op het stel afgerend.

Daarop zette hij en zijn vrien-
din het op een lopen richting het
huis van het slachtoffer. De ge-
wonde man verklaarde dat hij tij-
dens zijn vlucht verschillende
schoten hoorde in zijn richting.
Een daarvan raakte hem in zijn
schouder. 

De twee wisten het huis te be-
reiken. Het slachtoffer is naar
het Sint Maarten Medical Center
vervoerd voor behandeling. Het
is voor de recherche nog steeds
onduidelijk waarom de man on-
der vuur is genomen. 
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GOVERNMENT OF SINT MAARTEN
1.80% LOAN 2014 DUE 2044

Amount  NAf. 30.700.000 
 
Interest 1.80% p.a., semi-annual payments commencing on
 May 21, 2015

Redemption Equal yearly amounts which will be due on November 21st of  
  each year, starting November 21, 2015 and the fi nal 
 redemption on November 21, 2044  

Subscription until Friday, November 14, 2014 10:00 o'clock
 through local foreign exchange banks

Payment November 21, 2014

Terms of  the loan www.centralbank.cw/government-loans
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Pa medio di esaki gerensia di 

Curaçao Pilots Organization/Havenveiligheidsinspectie 

ta partisipá ku pa motibu di training pa su personal su ofi sina na  

Motet Werf lo ta  sera djabièrnè 14 di Novèmber 2014 parti 

mèrdia.

E ofi sina lo ta habri normalmente djaluna 17 di Novèmber 2014 

na e oranan kustumbrá.

Gerensia ta pidi  klientenan indulgensia pe esaki.
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Bot lid Raad voor Rechtshandhaving

De President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft Theo Bot als nieuw lid van de Raad
voor de Rechtshandhaving beëdigd. Dit gebeurde in het bijzijn van de voorzitter van de Raad, Glenn
Camelia en raadslid Franklyn Richards. De Raad is belast met de inspectie van de justitiële keten, waar-
onder bijvoorbeeld politie, politieopleiding, het Openbaar Ministerie, instellingen waar vrijheidsstraffen,
reclassering danwel slachtofferhulp plaatsvindt. De inspectie heeft betrekking op de effectiviteit, de
kwaliteit van de taakuitvoering en het beheer. FOTO RAAD VOOR RECHTSHANDHAVING

Stel Sint Maarten beschotenFiscale Zaken
even dicht
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De afdeling Fiscale
Zaken en het Centrale Testa-
mentenregister van het ministe-
rie van Financiën zijn vanaf don-
derdag dicht. Maandag gaat Fis-
cale Zaken weer open in het
gerenoveerde pand aan Pieter-
maai 4. Het Centrale Testamen-
tenregister wordt gevestigd op
Pietermaai 17. Het ministerie
wijst er verder op dat het aan te
raden is eerst bij de Ontvanger
een model E formulier met ze-
gelpapier van 20 gulden te halen
en bij Kranshi een overlijdens-
akte op te vragen voor naar het
testamentenregister te gaan.

‘Regie CBCS
ministers
broodnodig’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De beide ministers van Financiën moeten
de komende periode ‘strak de regie voeren’ over acties
met betrekking tot de gezamenlijke Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

Het gaat dan in hun rol als
vertegenwoordigers van de Ver-
mogensgerechtigden (eigena-
ren) bij het evalueren van het
Centrale Bankstatuut en het ver-
stevigen van Raad van Bestuur
(RvB) en Raad van Commissa-
rissen (RvC). Dat staat in één
van de vijftien aanbevelingen
van PwC Advisory Nederland.

Wat betreft de RvB (de bank-
president en de directieleden)
bevelen de onderzoekers de mi-
nisters van Financiën aan de be-
paling in het Bankstatuut over
de besluitvormingsmacht van de
bankpresident aan te passen
naar een ‘collegiaal bestuursmo-
del’. Ook moet er ‘een collegiale
bestuursstijl’ worden ontwik-
keld. 

,,De onderzoekers bevelen
aan een nieuw profiel van de
RvB samen te stellen en na te
gaan of en in hoeverre de huidi-
ge leden daarin effectief kunnen
functioneren.”

De RvB van de CBCS bestaat
nu uit president-directeur Em-
sley Tromp (in deze functie
sinds 1991), directeur-secretaris
Gerald ‘Jerry’ Hasselmeijer
(sinds 2000), financieel-econo-
misch directeur Alberto ‘Chos’
Romero. Daarnaast zijn Shel-
wyn Salesia directeur toezicht en
Gregory Damoen adjunct-direc-

teur Risk & Compliance. Over
het punt om het profiel en de
samenstelling van de RvB te her-
overwegen en een collegiaal be-
stuursmodel in te stellen, con-
stateert PwC Nederland dat arti-
kel 19 van het Bankstatuut een
bijzondere positie aan de bank-
president toekent. ,,Hij is beslist
geen ‘primus inter pares’ (eerste
onder gelijken), er is geen colle-
giaal besturingsmodel waar best
practices als countervailing po-
wer en checks and balances zijn
ingericht en worden ge-
waardeerd.” 

,,Zo wordt de RvB weliswaar
geacht te streven naar consen-
sus, maar beslist de bankpresi-
dent indien dit niet bereikt kan
worden, aldus het Bankstatuut.
PwC in ‘Onderzoek CBCS’: ,,We
treffen een cultuur aan waarin
medewerkers de bankpresident
behandelen als het enige en laat-
ste centrum van besluitvorming.
Dat wordt versterkt door de lan-
ge zittingsduur van de bankpre-
sident. Hoewel sommige ge-
sprekspartners vertellen dat de
bankpresident best van tegen-
spraak gediend is, lijkt het han-
delen van de medewerkers ge-
heel gericht te zijn op de beslis-
singen van de bankpresident of
op zijn geuite of vermeende op-
vattingen.”


