
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Zowel premier
Ivar Asjes als minister Ben Whi-
teman van Gezondheid, Milieu
en Natuur hebben nog geen ver-
zoek gekregen voor een onder-
zoek naar de uitstoot van de Isla-
raffinaderij. Dat hebben Asjes
en de woordvoerder van White-
man tegenover deze krant laten
weten. De Nederlandse minister
van Defensie Jeanine Hennis-

Plasschaert bevestigde maandag
in een brief aan de Tweede Ka-
mer dat Nederland Curaçao
langs de officiële weg heeft ver-
zocht onderzoek te doen naar de

uitstoot van de Isla. De kwestie
houdt de minister bezig omdat
naar Curaçao uitgezonden de-
fensiemedewerkers die in Julia-
nadorp wonen tegenover hun
vakbond zorgen hebben uitge-
sproken over hun gezondheid
door de nabijheid van de raffina-
derij. Gisteren bleek dat het ver-
zoek van Hennis-Plasschaert
nog niet is aangekomen bij de
betreffende bewindslieden.

,,Goed financieel beheer is
noodzakelijk om te komen tot
een volledige, ordelijke en con-
troleerbare begroting.” Dat kan
niet van de ene op de andere dag
gerealiseerd worden, maar
‘vooralsnog wordt er weinig
vooruitgang geboekt’. Net als
voor Curaçao, waarover deze
krant gisteren berichtte, wijst
het College de minister op zaken
waar bij de voorbereiding van de
begroting voor 2015 aandacht
aan moet worden besteed. Uiter-
lijk 1 september moet de begro-
ting aan de Staten worden aan-
geboden.

Het Cft heeft een lijst opge-
steld van onderwerpen waar nog
aan gewerkt moet worden. Zo is
er onvoldoende vooruitgang bij
de structurele verbetering van de
liquiditeitspositie. De voorne-
mens zijn er wel, maar die moe-
ten direct worden uitgewerkt en
uitgevoerd. Verder is het niet
duidelijk hoe groot de betalings-
achterstanden zijn bij met name
de SZV (Sociale en Ziektekosten
Verzekering). Het Cft heeft die
berekend op 113 miljoen gulden,
terwijl in de uitvoeringsrappor-
tage 2014 een bedrag van 16 mil-
joen wordt genoemd.

De toezichthouder waar-
schuwt minister Hassink dat
maatregelen om tot een sluiten-
de begroting te komen rea-
listisch moeten zijn. ,,Het Cft
beoordeelt elke maatregel op de
mate waarin verwacht kan wor-
den dat de beoogde inkomsten-
verhoging of uitgavenbesparing
binnen de vereiste tijd gereali-
seerd worden.” Ook voor de ka-
pitaaldienst geldt dat de plannen
realistisch en uitvoerbaar moe-
ten zijn: ,,De kapitaaldienst is
geen overzicht van wensenlijst-
jes van de verschillende ministe-
ries.” In het verleden waren de
investeringswensen nooit vol-
doende onderbouwd en heeft de
Cft de voornemens altijd op een
later moment getoetst. ,,Die pro-
cedure zal ook in 2015 worden
gevolgd.”

De overheidsvennootschap-
pen van Sint Maarten zijn rela-
tief gezond. Daardoor kunnen
ze een bijdrage leveren aan de
inkomsten van het land. Naar
schatting van de regering ligt dat
bedrag tussen 5 en 10 miljoen
gulden. Maar het College wijst

minister Hassink er wel op dat
er een onderbouwing geleverd
moet worden plus een jaarreke-
ning voor elke vennootschap.

Tot slot stelt het Cft dat als de
begrotingsplannen voor 2015
niet aan de criteria voldoen er
geen positief oordeel van het Cft
komt en dan kan er geen goed-
keuring worden verleend aan
voorgenomen leningen.
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Op vakantie? 
Activeer 
op tijd
uw bankpas 
Uiterlijk 2 dagen voor vertrek.

Gaat u binnenkort reizen?
Om u te beschermen tegen skimming en andere 
ongewenste activiteiten, is uw bankpas geblok-
keerd voor internationaal en ‘inter-island’ gebruik. 
Laat ons uiterlijk 2 dagen voor vertrek de blokkade 
opheffen zodat u ook op vakantie het betaalgemak 
heeft van uw bankpas.

Zelf maatregelen nemen:
• Verander uw PIN.
• Bedek bij het pinnen met de hand het 

toetsenbord.
• Bewaar uw PIN apart van de bankpas.
• Houd tijdens betalingen uw bankpas in de gaten.
• Meld u aan voor onze sms-alert service. 

Alternatieven voor de bankpas: U kunt natuurlijk altijd gebruik blijven maken van BDC Online, 
de Multicard en onze Credit Cards. Laat bij terugkomst opnieuw uw bankpas blokkeren!

‘Financieel
beheer SXM
niet op orde’
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Het financieel beheer op Sint Maarten is
niet op orde. Dat stelt het College financieel toezicht
(Cft) in een brief aan minister van Financiën Martin
Hassink. 

Verzoek voor
onderzoek
niet binnen

Wetgeving
voor SXC
nog bij Staten
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dat Space Expedi-
tion Corporation (SXC) is over-
genomen door XCOR, de Ame-
rikaanse fabrikant van het ruim-
tevliegtuig Lynx, verandert niets
aan de wetgevingsplannen. Dat
zegt minister Earl Balborda van
Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning. 

Sinds het aantreden van het
kabinet Asjes zit er weinig voort-
gang in het wetgevingsproces.
De conceptwet ligt nog steeds bij
de Staten, aldus de minister. Bal-
borda bevestigt dat het ruimte-
project niet op de prioriteitenlijst
van de regering staat: ,,Maar ik
ben nog steeds pro het project,
zolang het de overheid geen geld
kost. We trekken er niet de por-
temonnee voor.” 

Voor het afronden van het
wetgevingsproces is nog tijd.
Het testtoestel is pas eind 2014
klaar en dan moet er een jaar ge-
test worden. Ook Curaçao Air-
port Holding (CAH) verwacht
niet dat de overname van SXC,
dat nu officieel XCOR Space Ex-
peditions heet, gevolgen heeft.
Directeur Maurice Adriaens zegt
dat de terugbetaling van de in-
vestering ook doorgaat: ,,We
hebben een overeenkomst gete-
kend en die zal gewoon worden
nageleefd.”  Ook met de vergun-
ningen voor het gebruik van de
Amerikaanse Lynx verwacht
Adriaens geen problemen. Maar
hij noemt het van groot belang
dat de Curaçaose luchthaven van
de Amerikaanse luchtvaartauto-
riteit FAA de categorie 1-status
terugkrijgt.

Piloten en stewardessen van Elias Air
Het thema van de
afscheidsavond van kin-
deren van Fundashon
Elias was dit jaar ‘pilo-
ten en stewardessen
van Elias Air’. De ‘gra-
duation party’ was voor
de kinderen die volgend
jaar naar de eerste klas
gaan van het basis-
onderwijs. Tijdens het
afscheid was er drama,
zang en dans en de kin-
deren waren verkleed
als stewardessen en
piloten. 

FOTO FUNDASHON ELIAS 


