
Zo antwoordt minister José
Jardim van Financiën op Staten-
vragen. ,,Maar dat rapport is nog
niet door PwC Nederland afge-
rond.” Jardim geeft dit antwoord
op vragen eerder dit jaar van de
fractie van oppositiepartij MFK.
Die vragen, gesteld door fractie-
leider Gerrit Schotte, dateren al
van 4 februari 2014. De beant-
woording is van 14 juli. Dus
ruim vijf maanden later.

Schotte had de bewindsman
gevraagd of hij ‘in het bezit is
van het onderzoeksrapport van
PwC Nederland omtrent de
gang van zaken binnen de
CBCS’. ,,Indien u in het bezit
bent van dit rapport, hoe lang
bent u van plan de inhoudelijke
informatie hiervan het parle-
ment te onthouden?”

In het verleden, toen Schotte
nog premier was, kwam het tot
een grote botsing tussen hem en
toenmalig minister van Finan-
ciën George Jamaloodin (MFK) -
die gisteren als verdachte in de
zaak Maximus op vrije voeten
werd gesteld - enerzijds en de
president van de Centrale Bank,
Emsley Tromp, anderzijds.

Sindsdien laat Schotte geen
kans onbenut om trachten aan
te tonen dat bij de CBCS en rond
Tromp van alles mis is. De
MFK-leider stelde diverse mon-
delinge en schriftelijke vragen
over beide. Eind vorig jaar was er
sprake van zelfs een waar vra-
genvuur van het Statenlid aan
Jardim inzake Tromp; hij stelde
niet minder dan 37 vragen over
de top van de Centrale Bank.

Het onderzoek van PwC
Nederland naar het functione-
ren van de directie en de Raad
van Commissarissen (RvC) van
de Centrale Bank laat wel op
zich wachten. In september
2013 antwoordde Jardim al dat
er sprake was van ‘vertraging’,
maar kort daarna zou het voorlo-
pige rapport worden verwacht.
Dan zouden de ministers van Fi-
nanciën van Curaçao (Jardim)
en Sint Maarten (Martin Has-
sink) de voorlopige bevindingen
bespreken. ,,Met alle betrokke-
nen is nu gesproken. Het onder-
zoek bevindt zich nu in de fase
van hoor en wederhoor”, aldus
Jardim. Hij gaf toe dat het rap-
port al had moeten zijn afgerond
en dat er dus sprake is van ver-

traging, maar stelde dat dit ver-
oorzaakt wordt door de veelheid
aan te onderzoeken materiaal.
De opdracht aan PwC dateert
van mei 2013.
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‘Eindrapport
PwC nog niet
afgerond’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het eindrapport in verband met het onder-
zoek door PricewaterhouseCoopers (PwC) Nederland
betreffende de Centrale Bank van Curaçao en Sint
Maarten (CBCS), zal aan de Staten worden aangeboden. 

Chata kiest Stars of Industry

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Directeur Anthony
de Lima van Curaçao Technolo-
gy Exchange (Ctex) blijft, on-
danks de ernstige cashflowpro-
blemen en aanzienlijke beta-
lingsachterstanden, geloven in
en werken aan een doorstart van
het nog jonge datacenter te Ma-
huma. ,,Het is een feit dat we te
kampen hadden met kosten-
overschrijdingen tijdens de
bouw en dat de inkomsten lang-
zamer stijgen dan geprojecteerd.
Dat is echter geen misdaad,
maar het zijn factoren waar elke
beginnende onderneming mee

te maken krijgt. We hebben een
tekort aan liquide middelen en
hopen dat wij dit spoedig heb-
ben opgelost.” Volgens De Lima
wordt er gewerkt met diverse
internationale groepen en is het
de hoop dat er binnenkort een
oplossing kan worden gepresen-
teerd. ,,Dan zullen wij verdere
details onthullen, wat wij mo-
menteel in verband met vertrou-
welijke overeenkomsten, niet
kunnen doen.” Ctex heeft ken-
nis genomen van verschillende

publicaties, waarin beweerd
wordt dat medewerkers van Ctex
met bepaalde media hebben ge-
sproken. ,,Namens iedereen bij
Ctex wil ik zeggen dat niemand
van Ctex met de media heeft ge-
sproken. We zijn een kleine,
hechte groep medewerkers en
hebben veel vertrouwen in el-
kaar.” Iedereen bij Curaçao
Technology Exchange ‘vecht ie-
dere dag voor overleving en de
toekomst van het bedrijf’. ,,Zij
betreuren het dat bepaalde groe-

pen op Curaçao het bedrijf liever
ten onder zien gaan, zodat zij de
vruchten hiervan kunnen pluk-
ken, dan te zoeken naar manie-
ren om groei en visie te onder-
steunen.” Als ceo wil De Lima
aangeven dat ‘we werken aan di-
verse alternatieven en hiermee
door zullen gaan totdat wij een
oplossing hebben gevonden’.
,,Ik heb er alle vertrouwen in dat
wij met de hulp van financiële
instellingen, internationale part-
ners, het harde werk van onze
staf en medewerking van onze
aandeelhouders Ctex tot een
succes kunnen maken.”

Ctex-top blijft erin geloven

In de Royal Dutch Cheesery in het Rif Fort, een nieuw lid van de Chata (Curaçao Hospitality and
Tourism Association), vond gisteren de awardceremonie plaats van de ‘Stars of the Industry’. Door ver-
schillende leden van Chata waren diverse werknemers genomineerd als ‘Ster van het tweede kwartaal’.
De sterren kregen een cadeauverpakking van Dinah Veeris. FOTO CHATA


