
In het rapport ‘Onderzoek
CBCS’, waarvan de samenvat-
ting begin deze week beschik-
baar kwam, formuleert PwC Ad-
visory vijftien aanbevelingen.
Maar er is, stellen de onderzoe-
kers met enige nadruk, één alge-
mene aanbeveling, die voor alle
bestuurlijke organen van een
Centrale Bank geldt: ,,De inte-
griteit van leden van de bestuur-
lijke organen van een Centrale
Bank dient boven iedere twijfel
verheven te zijn”.

De CBCS kent de Raad van
Bestuur (RvB), de Raad van
Commissarissen (RvC) en de
Vergadering van Vermogensge-
rechtigden (VvV) ofwel de eige-
naren). PwC Nederland heeft
‘geen onderzoek gedaan naar de
integriteit van individuele leden’
van de bestuurlijke organen van
de Centrale Bank. ,,Wel consta-
teren de onderzoekers dat vanaf
de oprichting van de CBCS spra-
ke is van diverse openlijke be-
schuldigingen ten aanzien van
de integriteit van individuele le-
den van de bestuurlijke orga-
nen.” Daar waar serieuze be-
schuldigingen worden gedaan,
dienen deze te allen tijde ter-
stond onderzocht te worden, al-
dus PwC. ,,De reputatie van de
Bank lijdt immers onder derge-
lijke beschuldigingen.”

PwC stelt voorts dat integer
gedrag één van de eisen is die
gesteld moeten worden aan le-
den van de bestuurlijke organen
van de CBCS. De onderzoekers
adviseren een integriteitstoets
standaard onderdeel te laten uit-
maken van de selectieprocedure
bij benoeming en herbenoe-
ming van leden van de bestuur-
lijke organen van de CBCS.

In verband met de beschuldi-
gingen - toentertijd geuit door
ex-premier Gerrit Schotte (MFK)
en zijn minister van Financiën
George Jamaloodin waarbij
open en bloot privébankgege-
vens van CBCS-president Em-
sley Tromp werden getoond -
stelt PwC dat de RvC, gezien de
publieke functie van een Centra-
le Bank, ‘terecht’ in de beschul-
diging ten aanzien van de inci-
denten waarbij de bankpresi-
dent betrokken zou zijn,
aanleiding heeft gezien een na-
der onderzoek uit te voeren. 

De onderzoekers: ,,De bank-
president stemde hier ook mee
in en heeft hier in een brief aan
de vermogensgerechtigden op
21 januari 2013 ook op aange-
drongen.” Op dat moment was
het kabinet Schotte overigens al
uit Fòrti vertrokken.

PwC Advisory wijst er verder
op dat de RvC er echter - ‘door de
tot stagnatie leidende discussies’
- niet in is geslaagd dit onder-
zoek ook daadwerkelijk ter hand
te nemen. ,,De ministers van Fi-
nanciën als vertegenwoordigers
van de Vermogensgerechtigden,
noch de RvC zelf of haar voorzit-
ter zijn in staat gebleken deze
stagnatie tot op de dag van van-
daag te beëindigen. Dit leidt tot
onrust binnen en buiten de
Bank en de reputatie van de
Bank lijdt hieronder.”

Na de ontmanteling van de
Nederlandse Antillen stonden
‘de voor de Bank relevante poli-
tieke verhoudingen onder uit-
zonderlijke druk’ wat zich vol-
gens PwC ‘publiekelijk mani-
festeerde in een onenigheid
tussen de bankpresident ener-
zijds en de premier en minister
van Financiën anderzijds’. De
onderzoekers merken op dat de
RvC slechts één keer voltallig en
in aanwezigheid van de RvB ver-
gaderd heeft sinds haar installa-
tie op 31 mei 2011.

De (toenmalige) bewindslie-
den gaan niet vrijuit, wat het
PwC-rapport betreft: ,,De mi-
nisters van Financiën als ver-
tegenwoordigers van de Vermo-
gensgerechtigden hadden al
snel na het aantreden van de
RvC kunnen constateren dat de
RvC in een impasse terecht was
gekomen, en dat de RvC-leden
niet meer handelden zoals van
de RvC verwacht mag worden
(het effectief toezicht houden op
de RvB en het nemen van rechts-
geldige besluiten).” Pas eind
2012 zijn acties ondernomen die
uiteindelijk hebben geleid tot
het verlenen van een opdracht
aan PwC. Toen had de minister-
sploeg van Schotte gedwongen
ontslag gekregen en bewaakte
het interim-kabinet Betrian het
fort.
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Penning voor inzet zoekactie Sint Maarten 

Op Sint Maarten heeft Frisc-bestuurder Patrick Koldenhof een onderscheiding gekregen van comman-
deur Hans Lodder. Dit vanwege zijn inzet bij de zoekactie na de vliegtuigcrash van het FedEx-toestel.
Vlakbij het wrak van het vliegtuig dat op 29 oktober bij Sint Maarten neerstortte, zijn stoffelijke resten
gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de resten van copiloot Rigoberto Lopez. Zondag werd het wrak
gelokaliseerd, maar daarin werd het lichaam van Lopez niet aangetroffen. Nu zijn er enkele menselijke
botten gevonden in de buurt van het wrak, plus wat kledingstukken. De Duitse piloot Eric Schnell werd
al een dag na de crash gevonden op de kust van Sint Maarten.               FOTO DEFENSIE CARIBISCH GEBIED

Integriteit
vóór alles
PwC over CBCS: Serieuze beschuldigingen
voortaan ‘terstond onderzoeken’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De onderzoekers van PwC Nederland die
de situatie bij de Centrale Bank in kaart hebben gebracht
adviseren voortaan uitingen van serieuze beschuldi-
gingen over individuele leden van het bestuur van de
CBCS ‘terstond te onderzoeken’.

‘Hef voorlopige hechtenis Carlos Pieter op’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Carlos Pieter krijgt
uiterlijk vrijdag te horen of hij
het hoger beroep van zijn zaak
in vrijheid mag afwachten.
Gisteren was de behandeling
van het verzoek tot opheffing
van de voorlopige hechtenis.
Pieter kreeg eind augustus 18
maanden celstraf opgelegd
wegens het medeplegen van een
gewapende overval. 

Deze straf werd hem opge-
legd tijdens de Magnus-zaak,
want Pieter was een van de ver-
dachten van betrokkenheid bij
de moord op politicus Helmin
Wiels. Hiervan werd hij vrijge-
sproken, waardoor de straf van
vijf jaar cel - die werd geëist door
het Openbaar Ministerie (OM) -
door de rechter werd vermin-

derd naar 18 maanden. Advocaat
Alicia Blonk pleitte gisteren tij-
dens een zitting achter gesloten
deuren voor vrijlating van zijn
voorlopige hechtenis. Die werd
ingesteld omdat zowel Pieter als
het Openbaar Ministerie tegen
de opgelegde straf in hoger be-
roep gingen. Het hoger beroep
wordt eind januari gehouden, en
tot die tijd blijft Pieter vastzitten.
Te lang, stelt Blonk, want de
voorlopige hechtenis mag niet
langer duren dan de opgelegde
straf. ,,Met aftrek zou dit twaalf
maanden zijn. Hij werd op 29
oktober vorig jaar aangehouden
op verdenking van die overval.
Dat zou betekenen dat Pieter
vandaag de dag vrij zou zijn. Het
OM telt echter vanaf 29 au-
gustus dit jaar, de dag van de uit-

spraak. We konden het hier niet
over eens worden dus hebben de
zaak voor het Hof gebracht. Zij
moeten nu hun visie op de zaak
geven”, legt Blonk uit.

Naast het feit dat Pieter te
lang zou worden vastgehouden,
liet Blonk nogmaals weten dat er
in haar ogen te weinig bewijs is
dat haar cliënt daadwerkelijk be-
trokken is geweest bij de gewa-
pende overval. Blonk laakte bo-
vendien het feit dat de politiecel
in Rio Canario, waar Pieter ver-
blijft, verre van een ideale plek is
voor deze lange detentie. Tij-
dens de Magnuszaak kwam
naar voren dat het OM overplaat-
sing naar de SDKK-gevangenis
had voorgesteld, maar dat Pieter
dit weigerde uit veiligheidsover-
wegingen.
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