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Curaçao

CommissieVDC: Pers
negatief
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In 2013 heeft de Commissie van Toezicht
voor de Veiligheidsdienst Curaçao (Commissie-VDC)
zich voornamelijk bezig gehouden met de reorganisatie
van de VDC.
De belangrijkste punten van
zorg waren de bezuinigingen
waaraan ook de VDC is onderworpen en de berichten in de
pers waarin een negatief beeld
werd geschetst van het huidige
hoofd van de VDC, Michael Römer.
Het jaarverslag van de commissie is onlangs aan de Staten
aangeboden. Over de benoeming van het hoofd staat hierin:
,,Hoewel de commissie in 2012
aan de toenmalige minister(s)
van Algemene Zaken positief
had geadviseerd omtrent het
voornemen over te gaan tot het
daadwerkelijk ontslag van Edsel
Gumbs als hoofd van de VDC en
het definitief benoemen van Michael Römer als zijn opvolger,
zijn dat ontslag en die benoeming lange tijd uitgebleven. Met

het oog op de negatieve gevolgen
die het voortduren van deze onzekere situatie met zich kan
brengen voor het vertrouwen in
VDC (zowel intern als extern),
heeft de commissie in de verslagperiode zowel bij de huidige
minister van Algemene Zaken
als zijn ambtsvoorganger aangedrongen op een spoedige besluitvorming. Dit heeft ertoe geleid dat het ontslag van Gumbs,
nadat de commissie omtrent het
voornemen daartoe in november 2013 nogmaals positief had
geadviseerd, uiteindelijk is geformaliseerd en ook de weg is
geopend om Römer definitief
tot zijn opvolger te benoemen.”
De commissie vond de berichtgeving in de pers, waarvan
de strekking was dat de integriteit van de heer Römer niet
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In korte tijd kende de VDC verschillende hoofden. Eerst Edsel Gumbs, daarna interim-manager Liza
Dindial, interim-manager Frank Calmero en crisismanager Michael Römer, die nu hoofd geworden is.
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boven twijfel was verheven, feitelijk onjuist en tendentieus.
,,Vanwege de mogelijke schade
van deze uitlatingen in de pers
voor het functioneren van Römer en de daarmee gepaard
gaande aantasting van zijn gezag en dat van de VDC, heeft de
commissie er bij de minister van
Algemene Zaken op aangedrongen stelling te nemen tegen deze berichtgeving en naar buiten
te brengen dat de berichtgeving
in de pers omtrent de persoon
van Römer onjuist is en dat er
geen enkele aanleiding is om
aan zijn integriteit te twijfelen.

Een en ander heeft ertoe geleid
dat de minister van Algemene
Zaken in maart 2013 een persbericht heeft doen uitgaan waarin
onjuistheden in de berichtgeving in de pers worden rechtgezet.
Ook nadien zijn er een aantal
berichten in de pers verschenen
met een soortgelijke, onjuiste
strekking. De commissie heeft
naar aanleiding daarvan de minister van Algemene Zaken wederom gewezen op het belang
dat dit onjuiste beeld wordt weggenomen”, zo staat in het jaarverslag.
Het vijf pagina’s tellende document geeft verder weinig informatie want, zo staat in de inleiding: ,,De aard van de taak van
de VDC en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden brengen

mee dat daarover geen uitgebreide en gedetailleerde publieke
verantwoording kan worden afgelegd.
In een democratische samenleving kan een effectieve controle van de VDC en de daarvoor
verantwoordelijke
ministers
echter niet worden gemist. Om
in die controle te voorzien in de
Landsverordening VDC de
Commissie van Toezicht in het
leven geroepen.
De Landsverordening VDC
schrijft voor dat de commissie
jaarlijks schriftelijk verslag doet
aan de Staten, nadat de verantwoordelijke ministers daarover
hun visie hebben kunnen geven.”
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Geen klachten VDC

PAIS: Moreel gezag grootste
pijler van onze democratie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Het vertrouwen
in de politiek is afgenomen omdat politici geen moreel gezag
meer hebben. Dat is verontrustend omdat dit gezag juist de
grootste pijler van de democratie
is.” Dat schrijft regeringspartij
PAIS in de nieuwste editie van
haar partijblad Paisahe.
De regeringspartij greep 15
september, de Internationale
Dag van de Democratie, aan om
op het belang van moreel gezag
te wijzen.
De partij haakt daarmee in op
de recente discussie over de legitimatie van politici. Daarbij werd
gesteld dat de legitimatie van
een politicus alleen maar bepaald wordt door het aantal
stemmen dat hij of zij heeft gekregen. Deze visie kwam in reactie op een voorstel van PAIS om
Statenleden te schorsen die door
het OM als verdachte worden beschouwd.
Maar in de visie van PAIS ver-

tegenwoordigt een politicus niet
alleen de mensen die op hem of
haar stemden, maar ook personen die op iemand anders stemden. ,,Die legitimatie is hoofdzakelijk gebaseerd op moreel gezag”, zo schrijft de partij. ,,Dat
het vertrouwen in de politiek is
afgenomen, heeft niet te maken
met het aantal stemmen dat politici al dan niet kregen, maar is
het directe gevolg van het feit dat
politici hun moreel gezag kwijt
zijn.” Om deze reden heeft de
partij als doel om het politieke
systeem ‘schoftenvrij’ te krijgen.
De regeringspartij erkent dat het
tegenstrijdig lijkt om normen,
waarden en ethiek in wetten op
te nemen. ,,Maar de wij hebben
de laatste tijd in het land laten
zien dat de goede gewoonten, de
normen en ethiek niet meer in
de politiek bestaan.” Daarom
lanceerde de partij het voorstel
om parlementariërs te schorsen
die door het OM als verdachte
worden gezien.

