
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De top
van de Centrale Bank
van Curaçao en Sint
Maarten (CBCS) kan
zich niet vinden in 
de bevindingen en
conclusies van het
onderzoeksrapport
van PwC Advisory 
in Nederland, infor-
meert Financiën-
minister José Jardim
de Staten.

Gisteren werd de be-
loofde samenvatting ge-
stuurd naar het parle-
ment. Het integrale onder-
zoeksrapport is alleen voor
de opdrachtgevers - de mi-
nisters van Financiën van
Curaçao en Sint Maarten.
PwC: ,,Deze samenvatting
is bedoeld als een toegan-
kelijk document voor een
ieder waarvan de op-
drachtgevers gezamenlijk
vinden dat zij hiervan ken-
nis kunnen nemen. De
conclusies en aanbevelin-
gen van het onderzoeks-
rapport zijn onverkort in
deze samenvatting opge-
nomen.” Tijdens het
onderzoek zelf is volgens
Jardim ‘uitvoerig hoor en
wederhoor toegepast’.
Toch is ter waarborging
van de zorgvuldigheid in
de procedure desgevraagd
aan de CBCS finale inzage
in het onderzoeksrapport
verleend. Dat is op 4 no-
vember 2014 gebeurd. ,,In
vervolg op die inzage is
mij bericht door de presi-
dent van de Bank dat de
Bank - uitgebreid - com-
mentaar heeft op het
onderzoeksrapport.” Jar-
dim vertaalt dat als het on-
eens zijn met de bevindin-
gen. Op zoek naar ‘pikan-
te’ onderdelen in de
PwC-samenvatting gaat
het enerzijds om de op-
merking dat het de onder-
zoekers is opgevallen dat
‘er geen sprake is van col-
legiaal bestuur’: de besluit-
vormingsmacht binnen de
Raad van Bestuur (direc-
tie) concentreert zich rond
bankpresident Emsley

Tromp. ,,Het bestaande
systeem kent het risico dat
de bankpresident te wei-
nig tegenkracht binnen de

RvB ondervindt.” Ander-
zijds zijn er kritische kant-
tekeningen over de rol van
de CBCS bij de uitgifte van

bedrijfsobligaties van het
havenbedrijf Sint Maar-
ten, Sint Maarten Harbour
Holding. In hun analyse

van deze casus stellen de
PwC-onderzoekers ‘te me-
nen dat de door de CBCS
aangegane transacties met

betrekking tot de Harbour
Case en de wijze waarop
die zijn vormgegeven als
ongebruikelijk te kwalifi-
ceren zijn en op gespan-
nen voet staan met het dan
vigerende monetaire en
beleggingsbeleid.’ 

Zowel de RvB als de
Raad van Commissarissen
(RvC) hebben in de Har-
bour Case onvoldoende
voldaan aan hun ‘haal- en
brengplicht’ van informa-
tie. ,,De RvC had bij de
RvB meer naar de Har-
bour Case moeten vragen,
tegelijkertijd had de RvB
deze casus actiever onder
de aandacht moeten bren-
gen bij haar RvC.”

De RvB stelt daartegen-
over dat dit niet noodzake-
lijk was omdat de desbe-
treffende transacties in
hun ogen passen in het
monetaire beleid van de
CBCS. Voorts stelt de RvB
dat het beleggingsbeleid
niet van toepassing was op
deze binnenlandse beleg-
ging. ,,De onderzoekers
menen dat het in ieder ge-
val van zorgvuldig bestuur
had getuigd een dergelijke
omvangrijke, specifieke
en ongebruikelijke trans-
actie wel vooraf ter goed-
keuring aan de RvC voor
te leggen. Ook na de trans-
actie is beperkt aan de RvC
gerapporteerd over de
Harbour Case.”
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Langste klim ter wereld bedwongen

Van een onzer 
verslaggevers
Philipsburg/Willemstad -
In een exclusieve brief aan
het Antilliaans Dagblad
trekt minister van Justitie
van Sint Maarten, Dennis
Richardson, fel van leer te-
gen politiek Den Haag.
Hij verwijt Nederlandse
politici spierballentaal en
betreurt het dat inhoude-
lijk overleg niet langer mo-
gelijk lijkt. 

Ook betwist Richardson
of politiek Den Haag daad-
werkelijk de integriteit in
het land Sint Maarten wil
bevorderen. ,,Eind 2013 al

vroeg ik mijn collega’s in
Den Haag om tijdelijke
extra personele bijstand
voor het Openbaar Mi-
nisterie en de Landsre-
cherche ten behoeve van
de vervolging van een aan-
tal spraakmakende cor-
ruptie- en fraudezaken.
Het ging er heel concreet
om corruptie en integri-
teitschendingen te bestrij-
den, ook vanwege het pre-
ventieve effect dat dit zou
hebben. Deze ondersteu-

ning bleef uit.” Volgens de
minister van Justitie blijft
dit echter onbesproken
‘want het past niet in het
gangbare Hollandse fra-
me van ‘een fantastisch en
maagdelijk integer’ Den
Haag tegenover ‘een on-
welwillend en volstrekt
corrupt’ Philipsburg’. Als
Nederland daadwerkelijk
steun voor structurele in-
tegriteitsbevorde- ring in
Sint Maarten had willen
geven, zo stelt Richardson,

dan had Nederland in
hem en vele anderen in de
Sint Maartense samenle-
ving een loyale bondge-
noot gezien. 

,,Overigens blijf ik mijn
hand uitsteken naar Den
Haag en hoop ik dat in-
houdelijk overleg weer
mogelijk zal zijn. Want
graag trek ik in konink-
rijksverband gezamenlijk
op, dus herhaal ik mijn
uitnodiging aan alle Haag-
se bestuurders en ambte-

naren van goede wil: kom
langs om constructief te
spreken over het met ver-
eende krachten verder ont-
wikkelen van mijn land.
Aan holle dreigementen,
ongenuanceerde kwaad-
sprekerij en het met voe-
ten treden van de ‘rule of
law’ heb ik een broertje
dood. Blijf dan maar liever
weg”, stelt de minister van
Justitie die spreekt van
‘disproportionele Haagse
spierballentaal’. 

‘Haagse bijstand bleef uit’

Volledig uitgeput, bevangen door de kou, maar zeer vol-
daan kwamen ze boven. Curaçaoënaars Johnny
Kleinmoedig, George Praag, Guido Kibbelaar, Henk van
der Huls en Laurens Keesen zijn afgelopen weekeinde
de langste geasfalteerde klim ter wereld op gefietst. De
Alto de las Letras loopt van Honda naar Manizales in
Colombia en is 80 kilometer lang. De start was op bijna
500 meter hoogte in Mariquita. De finish was op bijna
4.000 meter hoogte.  FOTO’S LAURENS KEESEN
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