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Curaçao

Pleidooi voor
gedragscode
in Staten

Eerste mediastudenten afgestudeerd
Dertien studenten kregen op
24 augustus hun diploma en
certificaat als bewijs van hun
afstuderen aan de Media
School Curaçao (MSC). Ook
minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport
Irene Dick (PS) was aanwezig
bij de uitreiking. ,,Het was
een historische avond aangezien MSC de eerste mediaschool is op Curaçao”, aldus
de woorden van de organisatie. Op 30 augustus organiseert de MSC een open dag
waarbij de bevolking kennis
kan komen maken met het
project. Van 14.00 tot 17.00
uur zullen de deuren geopend
zijn.
FOTO MSC

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De commissie Integer openbaar bestuur
van Sint Maarten pleit in het onlangs gepubliceerde rapport ‘Doing the right things right’ voor een gedragscode
voor Statenleden, die verankerd moet worden in het
Regelement van Orde.
,,In de praktijk heeft en krijgt
de Statenvoorzitter onvoldoende
mogelijkheden om ten aanzien
van integriteitsvraagstukken op
te treden. Leden spreken elkaar
onderling niet aan op hun gedragingen. Er heerst een onderlinge
cultuur van laissez-faire die op
lange termijn funest is voor het
publieke gezag”, aldus de commissie, bestaande uit de leden
Jacob Wit, Rieke Samson-Geerlings, Ronald Bandell, Jan Beaujon, Richard Gibson Sr., Dick
van Putten en Ron van der Veer.
In de rapportage wordt als
voorbeeld gegeven dat één van
de Statenleden zijn werkruimte
in het parlementsgebouw structureel laat gebruiken door een
strafrechtadvocaat. Deze advocaat hanteert op zijn briefpapier
en anderszins het adres van de
Staten als kantooradres en ontvangt daar dagelijks zijn cliënten.
Evenzeer illustratief is ook, zo
vindt de commissie, dat vele delegatieleden tijdens buitenlandse bezoeken opvallen door hun
afwezigheid als er feitelijk wordt
vergaderd. Zo hebben diverse
Statenleden meer dan eens
dienstreizen ondernomen om
Parlatino-vergaderingen bij te
wonen, terwijl zij geen Spaans
spreken en mogelijk om die reden dan ook niet of nauwelijks
bij die vergaderingen aanwezig
zijn. ,,Tijdens het recente interparlementaire overleg in Den
Haag was er op het eiland wel
discussie over het meereizen
van een bepaald Statenlid, maar
geen discussie ontstond over de
wel zeer geringe deelname aan
de beraadslagingen”, zo wordt
nog genoemd als voorbeeld. Vervolgd wordt: ,,Ook kan als voorbeeld dienen dat een Statenlid
recentelijk namens het land Sint
Maarten geheel onbevoegd heeft
onderhandeld over een overeenkomst met Dominica. Vervolgens gaf deze volksvertegenwoordiger door middel van een
persconferentie een toelichting
op zijn onderhandelingsresultaat, alwaar hij werd geflankeerd
door ‘zijn’ minister die de instructie kreeg de overeenkomst
te formaliseren en uit te voeren.
Uiteindelijk strandde dit plan in
de Ministerraad, zodat in posi-

Advertentie

tieve zin kan worden opgemerkt
dat de checks and balances toch
hebben gewerkt. Maar het is opmerkelijk dat de verschillende
rollen van bestuurder en controleur blijkbaar zo onduidelijk zijn
dat het zo ver kon komen.”

Restaurant Seasons

Now open at Acoya Resort
Onze speciale 3 – gangen Jazz menu
gaat vanaf vandaag van start.
@ ﬂ. 57,50
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Reserveren aanbevolen! Cel:

Staten niet hoogste

5669732
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Reﬁneria Isla Curaçao B.V., afﬁliate of Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), is a major Crude
Processing Facility operating in Curaçao since 1985, and functions as an Independent Business
Unit since April 1, 2007. We are a key- and strategic player in the reﬁnery business and the
commercialization of hydrocarbons in the Central- and South American markets, with particular
attention to the Caribbean market. Our reﬁnery processes an average of 210K barrels per day of a
wide range of crude from light to heavy Venezuelan crude and produces a wide spectrum of products.
Reﬁneria Isla Curaçao B.V. is currently recruiting for the following position:

General Practitioner (M/F)
Fulltime/Parttime

The Organization:
The Medical Department of Reﬁneria Isla Curacao B.V. is led by a Chief Medical Ofﬁcer and provides
a broad range of medical care services to the company’s personnel, retired personnel and their
corresponding family members. Services include amongst other ﬁrst-aid care, x-ray services, medical
laboratory and a pharmacy.
The Position:
Reﬁneria Isla’s Medical Department has four general practitioners. These general practitioners provide
preventive and curative primary health care and are actively involved in activities to propagate a
healthy lifestyle amongst Reﬁneria Isla’s employees.
Candidate Proﬁle:
• A medical doctor degree accompanied by a general practitioner certiﬁcate (‘huisarts’);
• additional experience as an independent service provider is desirable;
• strong interpersonal- and communication skills;
• leadership skills;
• well-developed ICT skills and
• the ability to communicate in speech and writing in English and Spanish and preferably also in
Papiamentu and Dutch.
Reﬁneria Isla Curacao B.V. offers:
• Competitive remuneration;
• excellent beneﬁts such as vacation allowance, education assistance and pension plan;
• personal- and career development opportunities.
Application forms may be requested through recruitment@reﬁneriaisla.com. The completed
application form must be accompanied by the applicant’s curriculum vitae, copy of diploma and list of
grades. Applications may be sent either to the above mentioned email or our head ofﬁce no later than
Friday September 12, 2014.
Reﬁneria Isla Curaçao B.V.
Human Resources Services and Administration Department (HRS/3).
Margrietlaan z/n, Emmastad, Curaçao, Dutch Caribbean.
Inquiries may be directed to Ms. N.M.E. Circkens-Romero at telephone +5999 466-2665.

Schippers
in ongelijk
Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Acht weken de tijd
heeft de Nederlandse minister
Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gekregen om een nieuw besluit te
nemen in de zaak waarin een
verzekerde uit Bonaire niet naar
Nederland mocht voor medische
behandeling. De patiënt zou
naar Colombia moeten volgens
de minister omdat daar de behandeling ook zou kunnen
plaatsvinden.
De patiënt is hierin tegen beroep gegaan en samen met advocaat Ernst Wesselius bleek dit tijdens de behandeling maandag
dus terecht.
Volgens het Gerecht in Eerste
Aanleg moet de conclusie zijn
dat zowel de inhoud als de wijze
waarop het besluit is genomen
niet voldoen aan de daaraan in
rechte te stellen eisen. Daarmee
moet de minister niet alleen
binnen acht weken een nieuw
besluit nemen, ze moet ook de
proceskosten voor haar rekening
nemen.
De verzekerde heeft hartklachten en ging daarom naar de
cardioloog op Bonaire. Deze verwees door naar de interventiecardioloog aan het Amsterdam
VU Medisch Centrum voor hartkatheterisatie. Volgens de artsen
moest het onderzoek in Nederland worden uitgevoerd omdat
er daar de technische mogelijkheden zijn en ook de psychische
druk daarmee op de patiënt zo
klein mogelijk zou zijn.
Toch ging de minister hier
niet mee akkoord. Volgens haar
zijn er onvoldoende medisch inhoudelijke argumenten om een
uitzending naar Nederland te
rechtvaardigen. De patiënt met
hartklachten laat weten dat er 22
slechte medische ervaringen
zijn met uitzendingen van Bonaire naar Colombia. Ook de
taalbarrière wordt aangegeven
als reden voor de hogere psychische druk op de patiënt in Colombia dan in Nederland.

