
Spoedvergadering
integriteit CBCS
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Fractieleider Gerrit Schotte van de MFK wil een spoedvergadering van de
Staten om te praten over een integriteitsonderzoek van de Raad van Bestuur en de
Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
(CBCS). 

Bij de spoedvergadering is de
aanwezigheid van geen enkele
minister vereist, aldus Schotte.
,,En zeker ook omdat minister
Jardim (van Financiën, red.) vijf
weken nodig heeft om vragen
van de Staten over de CBCS te
beantwoorden, willen wij niet
dat hij bij deze vergadering aan-
wezig is, zo kan hij alle tijd van
de wereld krijgen om de vragen
te beantwoorden die de Statenle-
den in de vergadering over het
CBCS stelden.”  

In een toelichting op het ver-
zoek verwijst Schotte naar het
rapport van Price waterhous-
eCoopers (PwC), waarin wordt
aangegeven dat er geen onder-
zoek is gedaan naar de inte-
griteit van individuele leden van
het bestuur van de Centrale
Bank. De onderzoekers hebben
wel vastgesteld dat er vanaf de
oprichting van de CBCS er open-
lijke beschuldigingen zijn over
de integriteit van individuele be-
stuursleden.

,,Daar waar serieuze beschul-

digingen worden gedaan, die-
nen deze te allen tijde terstond
onderzocht te worden. De repu-
tatie van de Centrale Bank lijdt
immers onder dergelijke be-
schuldigingen”, zo citeert de
MFK-leider uit het rapport.
Schotte citeert ook uit delen van
het rapport waarin wordt geadvi-
seerd om voortaan uitlatingen
van ernstige beschuldigingen
van de bestuursorganen meteen
te laten onderzoeken.

Ook haalt hij de onderzoe-
kers aan die adviseren om voor-
taan standaard een integri-
teitstoets deel te laten maken bij
de selectieprocedure van
(her)benoeming van bestuursle-
den van de CBCS. In zijn ver-
zoek brengt de MFK-politicus in
herinnering dat er sinds 12 april
2012 een Terms of Reference
gereed was voor een integriteits-
onderzoek naar Centrale Bank-
directeur Emsley Tromp.
,,Ondergetekenden hebben be-
grepen dat er op allerlei manie-
ren geprobeerd is om dit onder-

zoek te boycotten,” zo schrijft de
fractieleider. Afgezien daarvan
circuleert er in de media een
door Tromp getekende brief uit
januari 2013 waarin hij zelf
vraagt om een onderzoek. Voor
de MFK’er is het onbegrijpelijk
dat de regeringen van Curaçao
en Sint Maarten het verzoek van
Tromp niet inwilligden. En wel
omdat Tromp aangaf, dat als een
onderzoek uitblijft, dit schade
kan berokkenen aan de reputatie
van Curaçao, Sint Maarten en
zijn persoon.  

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Versterking van de
positie van het slachtoffer is be-
langrijk bij het herstel van het
geschokte vertrouwen in de
rechtspraak op Curaçao. Dat zei
deken Saran Inderson van de
Orde van Advocaten bij de in-
stallatie van de nieuwe rechters
Sarah Sijsma en Solange
Christiaan. 

Dat het vertrouwen in de
rechtspraak dalende is in de
maatschappij wordt volgens In-
derson door de media gesigna-
leerd, maar ‘de burger kan de
subjectieve werkelijkheid anders
beleven dan objectief het geval
is’. Toch wil ze dit niet met een
enkel schouderophalen afdoen.
,,De Orde betreurt deze negatie-
ve tendens van beschadiging van

vertrouwen in onze rechtsinstel-
lingen ten zeerste. Want ver-
trouwen van de burger in de
rechtspraak is essentieel voor de
legitimiteit van de betrokken in-
stanties”, aldus Inderson. ,,Ver-
beteren en verbreden van het
draagvlak van de rechtspleging
is daarom ook van belang.”

De deken constateerde dat re-
pressief optreden, dus bestraf-
fen van misdrijven, de onbe-
twiste voorkeur heeft in de
samenleving. ,,In schrille tegen-
stelling met de voortdurend op-
vlammende populistische ver-
geldingsdrang blijft de andere
doelstelling van de strafrechts-
pleging, namelijk preventie, tra-
ditioneel steken in fruitig met de
mond bereden stokpaardjes.
Toch probeert het Openbaar Mi-

nisterie de aanpak van criminele
gedragingen te veranderen om
het verhardingsproces in de
samenleving het hoofd te bie-
den.” Volgens Inderson kan het
vertrouwen in de rechtspraak
worden ‘terugverdiend’ door
meer aandacht te schenken aan
slachtoffers.  Ze noemde de
introductie van een wettelijke
schadevergoedingsmaatregel als
belangrijk element hierin: ,,Een
heuse vooruitgang in de be-
scherming en de bevordering
van de rechtspositie van het
slachtoffer van delicten.” Dit is
de derde pijler in de strafrecht-
pleging naast preventie en re-
pressie. Kort refereerde de de-
ken aan het roerige jaar dat de
Orde van Advocaten achter de
rug heeft: ,,Een jaar waarin we
samen hebben gehuild en in
koor hebben gelachen, maar ook
ruzie hebben gemaakt.” 

Inderson sprak tot slot de
hoop uit dat de Orde in het nieu-
we jaar kan moderniseren naar
een zelfstandig, zelfregulerend
bestuursorgaan ‘om in gelijke
pas te lopen met het moderne
gedachtegoed’.
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Curaçao

Advertentie

Er zijn fantastische kortingen 

op prachtige SIERADEN en HORLOGES

Mis deze kans niet !

Wij gaan nog even door 

tot alles op is !

Voor meer informatie bel: 736-5833 of 
email: info@hermanusjewelers.com 

Promenade Shopping Center

Advertentie

Laundry & Dry Cleaning 

Plant for SALE

Call for more info.: (5999) 520-4455

A profi table business with 

established clientele, located in 

a busy 100% occupied shopping 

center.

Trained sta  , Turn key opera  on and 

excellent opportunity. 

Owner wants to relocate so will 

consider any reasonable o  er.

Advertentie

Het bestuur van Fundashon pa Skol Humanista na Papiamentu
(FSHP) heeft onlangs het implementatieplan havo/vwo in het
Papiaments overhandigd aan de minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport Irene Dick (PS). In dit plan worden
de onderwijsprocessen en activiteiten omschreven vanuit de visie,
doelstellingen en uitgangspunten van de humanistische aanpak.
FSHP verzoekt de minister en de overheid om het plan goed te keu-
ren zodat er fondsen vrijkomen om de kosten te dekken en de
school van start kan gaan. Op de foto bestuursleden Oswin
Martina, Trudi Martinus en Ronny Lauffer met bijstanders Erwin
Coster en Marta Dijkhoff bij minister Dick.                  FOTO TICO VOS

Implementatieplan FSHP

Geschokt vertrouwen herstellen


