
Uit een brief die de minister
gisteren naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd, blijkt dat het
voor kandidaten niet voldoende
is dat zij integer zijn. ,,Het is van
groot belang te onderzoeken of
de bewindspersonen van het
nieuwe kabinet over voldoende
integriteitsbewustzijn beschik-
ken”, schrijft Plasterk. Daar blijft
het niet bij: ,,De leden van een
nieuw kabinet moeten zich ge-
committeerd voelen aan het her-
stel van de integriteit van het be-
stuur en de handhaving daarvan
en daarin een leidinggevende
voorbeeldrol kunnen vervullen.
Dit impliceert ook dat moet wor-
den onderzocht in hoeverre een
kandidaat-bewindspersoon oog
heeft voor de wijze waarop de in-
tegriteit in het bestuur gehand-
haafd dient te worden.”

,,Omdat”, zo vervolgt de brief,
,,uit de integriteitsrapporten
blijkt dat ook op het hoogste ni-
veau sprake is van belangenver-
strengeling en willekeur en
slechts in beperkte mate sprake
is van het afleggen van verant-
woording door bestuurders en
politici, moet worden voorko-
men dat op voorhand twijfels be-
staan over de geloofwaardigheid
van de integriteit van de mi-
nisters van het nieuwe kabinet.”

Op 17 oktober drukte de
Nederlandse meerderheid in de
Rijksministerraad zonder de
steun van de Gevolmachtigde
ministers van Sint Maarten, Cu-
raçao en Aruba het besluit er
door om gouverneur Eugene
Holiday via een aanwijzing te
verbieden ministers te benoe-
men voordat Nederlandse ex-
perts - onder andere AIVD-agen-
ten - na een eigen screening
daarvoor het groene licht geven.

Plasterk spreekt tegen dat de
bestaande screeningwetgeving
van Sint Maarten door de aan-
wijzing opzij is gezet, is opge-
schort of buiten werking is ge-
steld. ,,Integendeel, het Konink-
lijk Besluit maakt verdiepend
onderzoek mogelijk door het
verlenen van technische as-
sistentie aan de gouverneur.”
Wie niet aan de door Nederland
opgelegde screening meewerkt,
kan het ministerschap echter
vergeten. 

,,Medewerking is van cruciaal
belang. Het weigeren van mede-
werking door een kandidaat kan
tot geen ander oordeel leiden
dan dat de persoon in kwestie
niet benoembaar is. Zoals in de
toelichting bij het aanwijzings-
besluit staat, informeert de gou-

verneur de Rijksministerraad
wanneer een kandidaat niet
heeft ingestemd met een onder-
zoek.”

Plasterk voert aan dat het
PWC-rapport zijn zorgen be-
vestigt dat er veel mis is met het
openbaar bestuur in Philips-
burg. 

,,Het rapport is over de hele li-
nie zeer kritisch en bevestigt ver-
moedens die reeds bestonden.
Op vrijwel alle terreinen waar-
mee de overheid bemoeienis
heeft, hebben de onderzoekers
bewijzen of aanwijzingen gekre-
gen dat het integriteitbewustzijn
op grote schaal en op het hoog-
ste niveau veronachtzaamd
wordt.”

Volgens Plasterk staat Sint
Maarten voor een zware taak om
op tal van terreinen van het
openbaar bestuur en in de over-
heidsbedrijven de integriteit te
versterken en te waarborgen.
,,Omdat de kleinschaligheid van
Sint Maarten, de ernst en om-
vang van de problematiek doen
twijfelen of Sint Maarten een
dergelijk groot project alleen zal
kunnen uitvoeren, heeft de
Nederlandse regering aangebo-
den Sint Maarten bij te staan om
het nodige te verrichten.”

De bewindsman stelt dat hij
er bij de Sint Maartense rege-
ring op heeft aangedrongen om
‘op basis van de talrijke aanbeve-
lingen in de integriteitsrappor-
ten zo snel mogelijk een plan
van aanpak te maken dat na im-
plementatie bijdraagt aan een
spoedig herstel van de ontstane
situatie’.

In zijn brief pepert de be-
windsman het demissionaire ka-
binet Wescot-Williams opnieuw
in de waarborging van integer
bestuur niet serieus te nemen.
,,Helaas is van de zijde van de re-
gering van Sint Maarten nog
niet vernomen welke actie zij fei-
telijk onderneemt, wanneer
daarvan de eerste resultaten zijn
te melden en welk tijdpad men
voor ogen heeft.”

Plasterk schrijft dat de Ko-
ninkrijksregering (lees: Neder-
land) dit betreurt en meent dat
‘de regering van Sint Maarten
zich gelet op de ernst en omvang
van de problematiek geen af-
wachtende houding kan veroor-
loven maar integendeel bewust
moet zijn van de urgentie’. Vol-
gens hem is er zowel binnen als
buiten het Koninkrijk ‘een over-
wegend negatief beeld over Sint
Maarten ontstaan dat ook het
Koninkrijk als geheel raakt’.

Die laatste opmerking kan op-
gevat worden als een opmaat
naar een volgende aanwijzing.
Drie weken geleden zinspeelde
Plasterk er al publiekelijk op dat
in de RMR van overmorgen tot
nieuw ingrijpen wordt besloten
als de regering in Philipsburg
niet instemt met het door hem
(in de Kamer) aangekondigde
integriteitsoffensief. Dat bestaat
onder meer uit de toevoeging
aan het Openbaar Ministerie
van een eenheid die zich geheel
gaat richten op witteboordencri-
minaliteit en de instelling van
een onafhankelijke integriteits-
waakhond.

Vandaag staat op de agenda
van de Tweede Kamercommis-
sie voor Koninkrijksrelaties een
debat met Plasterk over de poli-
tiek/bestuurlijke situatie op Sint
Maarten. 

Antilliaans Dagblad Woensdag 12 november 2014 11

Curaçao

Plasterk introduceert
integriteitsbewustzijn
Door René Zwart
Den Haag - ‘Integriteitsbewustzijn’. Dat is een van de nieuwe criteria die minister
Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties introduceert
bij de screening van de kandidaatbewindslieden voor de nieuwe regering op Sint
Maarten.

Vliegverkeer

Defensie Caribisch gebied neemt het woord vliegverkeer wel heel
letterlijk. De Cougar-heli transporteerde onlangs een oude bus naar
het schietterrein Wacawa op Curaçao. Daar zal het dienen als oefen-
object. FOTO DEFENSIE CARIBISCH GEBIED

Schakelschema Aqualectra gewijzigd
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nutsbedrijf Aqua-
lectra probeert bij problemen
met de stroomvoorziening niet
steeds dezelfde wijken af te slui-
ten van het net. Dat zegt woord-
voerder Sharo Bikker in een uit-

gebreide uitleg over de wissel-
werking tussen de capaciteit van
de elektriciteitscentrales en de
vraag van consumenten en be-
drijven. ,,De capaciteit en de
vraag moeten in balans zijn. Op
het moment dat er niet voldoen-

de capaciteit is om aan de vraag
te voldoen gaat automatisch het
beveiligingssysteem in werking
en worden er wijken uitgescha-
keld volgens een van tevoren ge-
programmeerd schema.” In dit
schema hebben enkele gebieden
een soort beschermde status, al-
dus Bikker. ,,Er wordt zo veel
mogelijk rekening gehouden
met het centrum van de stad,
winkelgebieden en industriege-
bieden.” 
De volgorde waarin de wijken

worden uitgeschakeld wordt el-
ke vier tot zes maanden aange-
past, afhankelijk van hoe vaak er
storingen zijn. Zoals bekend
zijn er de afgelopen weken een
aantal storingen geweest, waar-
bij sommige wijken twee dagen
achter elkaar onderbrekingen
hebben gehad en zelfs een keer
drie keer op dezelfde dag. Vorige
week is er dan ook weer een
nieuw schakelschema gemaakt.
Bikker wijst er op dat zo’n scha-
kelschema noodzakelijk is om
een totale black-out op Curaçao
te voorkomen. 

Als het nodig is kan worden
ingegrepen in het automatische
schema, maar als een bepaalde
wijk wordt ingeschakeld zal er
een andere wijk moeten worden
uitgeschakeld om vraag en aan-
bod weer in balans te brengen.
Normaal gesproken blijft een
uitgeschakelde wijk twee uur
lang zonder stroom. ,,We willen
voorkomen dat de overlast te
lang duurt. ”

Centrales Capaciteit 
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in okt 
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Capacitei

t in jan 
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Mundu Nobo 0 9 18.7 15 15 

Dokweg 25.3 33.1 43.7 45.4 69.6 

Aggreko’s 50 35.7 25 20 20 

ISLA Centrale 21.3 28.1 21.6 30 22.5 

CUC (BOO) 35 11 11 11 25 
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Reserve-
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12.3 
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17.6 

 

 

58.3 

Uit deze tabel van Aqualectra blijkt dat er op het ogenblik nauwe-
lijks reservecapaciteit is. De komende maanden moet de situatie
verbeteren.


