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Curaçao

‘Wijziging
van statuut
CBCS nodig’

Mis voor ernstig zieken TeleCuraçao

Raad van Advies: Minister
moet kunnen ingrijpen
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Centrale Bank van Curaçao en Sint
Maarten (CBCS) is sinds de staatkundige ontmanteling
geen zelfstandig bestuursorgaan (zbo) meer. Daarvoor
moet het Centrale Bankstatuut aangepast worden.
En als dat dan toch gebeurt,
zou direct daarin ook geregeld
moeten worden dat er een evenwicht is tussen het onafhankelijk handelen van de Bank enerzijds en de democratische controle op de Bank anderzijds.
,,Vanuit dat gezichtspunt
dient de minister over adequate
bevoegdheden te beschikken om
zich te kunnen verantwoorden
tegenover het parlement”, aldus
de Raad van Advies (RvA) die de
ontwerplandsverordening toezicht
geldtransactiekantoren
lijkt aan te grijpen om aan te geven dat het een en ander bij de
CBCS aangepast moet worden.
De RvA constateert dat de mogelijkheid van de minister om
voorzieningen te treffen bij ernstige taakverwaarlozing door de
Bank beperkt is tot de algemeen
verbindende
voorschriften.
Maar, zo vindt de Raad, de minister moet voorzieningen kunnen treffen op zowel wetgevende maatregelen als bestuurlijke
maatregelen van de Bank.
Ook moet het bankstatuut
aangepast worden waar het gaat
om vergaderingen waarin wordt
beslist over algemeen verbindende voorschriften. Deze vergaderingen moeten openbaar
zijn.
Verder moet de Gouverneur
de bevoegdheid hebben om wetgevende maatregelen van de
Bank te vernietigen wanneer die
in strijd zijn met de wet of met
het recht. Het advies is gisteren
uitgebracht.
Aanleiding om op het functioneren van de CBCS in te gaan is
dus de ontwerplandsverordening toezicht geldtransactiekantoren waarin regelgevende bevoegdheid toegekend wordt aan
de Bank die blijkens de Memorie van Toelichting wordt aangemerkt als een zelfstandig bestuursorgaan. Maar, zo concludeert de RvA evenwel, de CBCS
is op dit moment officieel geen
zbo.
,,De Raad adviseert de regering met terugwerkende kracht
tot en met 10 oktober 2010 in de
Kadervaststellingslandsverorde-

ning te voorzien in de instelling
van de Bank als een zbo”, zo
wordt daarom gesteld.
In het verdere advies wordt
meer specifiek ingegaan op de
landsverordening zelf.

Bij de kerk van Groot Kwartier is een speciale mis opgedragen aan Aileen Looman en Alberto Valdez,
twee medewerkers van TeleCuraçao die ernstig ziek zijn. De mis werd gisteren gehouden en was ook
live bij de zender te zien. Minister Irene Dick van Onderwijs en Statenvoorzitter Mike Franco waren ook
aanwezig. Pastoor Simon bad voor het herstel van de twee medewerkers en ook voor een verbetering
van het huidige criminele klimaat op het eiland.
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CURAÇAO JAZZ ALL STARS
IN CONCERT
Randal Corsen • Konky Halmeyer • Cedric Dandare
Eric Calmes • Pernell Saturnino • Marlon Conradus
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Avila Hotel
Tuesday, August 26
Doors open: 18.00 • Concert starts: 19.00

Tickets Nafl. 35 (incl. tax) available at
Avila Hotel • Mensing’s
g Caminada • 24
4 uur uit de muur
A donation will be made to Ride for the Roses

Penstraat 130 | +5999 – 461 4377 | www.avilahotel.com |

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Ivar Asjes
heeft de uitspraken van Gevolmachtigde minister Marvelyne
Wiels gerelativeerd. Dat gebeurde afgelopen zaterdag tijdens de
wekelijkse partijbeenkomst bij
de sede van Pueblo Soberano
(PS). Asjes zei dat iemand soms
de aanvallen op zijn persoon beu
wordt. De premier zei dat je als
minister-president soms dingen
zegt die je bij nader inzien beter
niet had kunnen zeggen, maar
dat is menselijk. Hij haalde ook
het voorbeeld aan van Marvelyne
Wiels (zij haalde vorige week fel
uit naar haar broer Aubert Wiels
en hintte dat hij een touw kon
gaan kopen om zich te van kant
te maken.
De uitlating is door SP-Kamerlid Ronald van Raak bekritiseerd, red.). Wiels zou ook de
aanvallen op haar persoon beu
zijn en zich daardoor hebben laten verleiden door uitspraken
die zij beter niet had kunnen
doen. In diezelfde toespraak
waarschuwde Asjes ook de mensen die hem en zijn vrouw belasteren. De premier waarschuwde dat hij zich door niemand laat intimideren. Amparo
dos Santos kreeg een sneer van
de premier omdat hij gesuggereerd zou hebben dat er mensen
zijn die de PS in hun greep hebben. Ex-premier Schotte van oppositiepartij MFK werd door Asjes omschreven als ‘Gerrit Kim
Jong Schotte’.

