
Plasterk werkt
aan ‘arbitrage’
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met Moskou 25

Van onze correspondent
Den Haag - Het
Openbaar Ministerie
(OM) op Sint Maarten
krijgt een speciale
unit die zich volledig
gaat richten op de
opsporing van ‘witte
boorden-criminaliteit’
waartoe ook corrupte
politici en ambtena-
ren worden gerekend.

Dat is een van de maat-
regelen die minister Ro-
nald Plasterk (PvdA) van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK)
wil nemen in reactie op de
bevindingen van het PwC-
onderzoek naar integri-
teitsschendingen in het
openbaar bestuur van Sint
Maarten.

De bewindsman wil ook
dat er een onafhankelijke
autoriteit - adequaat be-
schermd tegen politieke
bemoeienis - wordt opge-
richt die toezicht gaat hou-
den op de integriteit op het
eiland. Verder worden po-
litie, douane en kustwacht
versterkt om de grensbe-
waking te verbeteren.

Plasterk kondigde de
maatregelen gistermorgen
aan, kort voordat hij met
de Tweede Kamer in debat
ging over de begroting
2015 voor Koninkrijksrela-
ties. Geen fractie die niet
geschrokken is van het
PwC-rapport. De meeste
woordvoerders reageerden
positief op de voornemens
van de minister, al vindt
de PVV ze niet ver genoeg
gaan. 

De VVD daarentegen
gunt de (nieuwe) Sint
Maartense regering toch
nog een half jaar om orde
op zaken te stellen, maar
eist tegelijkertijd wel dat
UP-leider Theo Heyliger
wordt vervolgd voor ver-
kiezingsfraude en het
kopen van regeermacht.
D66 pleitte ervoor om niet
meteen vanuit Den Haag
dwingende maatregelen
op te leggen, maar eerst de
dialoog aan te gaan met de
regering in Philipsburg.

Dat laatste gaat de mi-
nister doen. Maar hij liet
er ook geen twijfel over be-

staan bij onvoldoende
medewerking van de zijde
van Sint Maarten niet te
aarzelen om desnoods via
de Rijksministerraad in te
grijpen. Hij verklaarde
vaart te willen maken met
het sturen van extra man-
kracht waaraan het eiland
overigens wel moet mee-
betalen. 

Plasterk noemde de re-
sultaten van het PWC-

onderzoek ‘ontluisterend’:
,,Het bederf komt in alle
lagen voor, ook onder le-
den van de regering. Er is
sprake van belangenver-
strengeling en machts-
misbruik. Dit kan zo niet
verder. Politici moeten on-
kreukbaar zijn.”

De bewindsman bena-
drukte dat Sint Maarten
als autonoom land een ei-
gen verantwoordelijkheid

heeft om misstanden aan
te pakken, maar dat geble-
ken is dat het eiland te
klein is om dat op eigen
kracht te doen. ,,De rege-
ring daar heeft gefaald.
We zitten samen in één
Koninkrijk dus wij kun-
nen niet wegkijken. De 
situatie is ernstig en moet
hoe dan ook worden aan-
gepakt. We moeten samen
zorgen dat het niet verder

afglijdt.” Plasterk geeft er
de voorkeur aan dat Sint
Maarten vrijwillig mee-
werkt aan de door hem
aangekondigde maatrege-
len, maar de vormgeving
en uitvoering zullen 
volledig onder regie en
toezicht van de Rijksmi-
nisterraad (lees: Neder-
land) vallen.

Op de vraag of er niet
veel eerder ingegrepen

had moeten worden, ant-
woordde de minister dat
dat ‘misschien waar is’,
maar dat hij pas twee jaar
geleden is aangetreden en
dat in de tussenliggende
tijd al ‘stappen zijn gezet’.

Het kabinet Wescot-
Williams heeft vorig jaar
een verzoek bij BZK inge-
diend voor bijstand in de
vorm van expertise en
mankracht, maar daar
heeft het nooit antwoord
op gekregen.

Speciale unit gaat corrupte politici en witte boordencriminelen opsporen

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Het onlangs
ingestelde moratorium
om de groei van toko’s en
minimarkets te reguleren
is niet de juiste oplossing
voor de door de overheid
gesignaleerde problemen
als overlast. Dat heeft voor-
zitter Billy Jonckheer van
de Kamer van Koophandel
tegenover deze krant ver-

klaard. ,,De overheid heeft
genoeg tools om te contro-
leren of mensen zich aan
de regels houden van bij-
voorbeeld sluitingstijden.
Als iemand zich daar niet
aan houdt, dan kan men
daartegen optreden”, al-
dus Jonckheer. ,,Er wordt
nu gezegd dat er te veel to-

ko’s in een bepaalde
woonwijk zitten, maar de
vergunningen zijn door de
overheid verstrekt. Het
probleem is dat wij hier
geen ‘zoning’ kennen, zeg
maar een bestemmings-
plan waarmee wordt aan-
gegeven dat er in een wijk
maar een bepaalde hoe-

veelheid van een bepaalde
soort onderneming is toe-
gestaan. Je kunt bijvoor-
beeld niet in een bepaalde
straal twee benzinesta-
tions hebben.” Jonckheer
noemde in dit verband de
Caracasbaaiweg en de
F.D. Rooseveltweg, waar
door het ontbreken van zo-

ning, de situatie van win-
kels en zaken ‘out of pro-
portion’ is. ,,Afgezien
daarvan geef je met een
moratorium een verkeerd
signaal af, namelijk dat
het goed gaat met de eco-
nomie en er niet meer
ondernemingen nodig
zijn”, zo stelt de voorzitter.

‘Moratorium niet juiste oplossing’

CTB viert feest

Toeristenbureau Curaçao Tourist Board (CTB) is gisteren 25 jaar gewor-
den. Dit werd gevierd met een groot feest in Landhuis Klein Kwartier
waarbij alle partners binnen de toeristensector waren uitgenodigd. In
een interview met deze krant liet CTB-directeur Hugo Clarinda deze
week weten dat het aantal toeristen de afgelopen 25 jaar is verdubbeld
en dat het Curaçaose toeristenbureau grote plannen heeft voor het
komende decennium. FOTO’S JEU OLIMPIO

Rutte niet 
bang voor
Wiels
Van onze correspondent
Den Haag - Premier Mark
Rutte is niet bang voor 
Gevolmachtigde minister
Marvelyne Wiels (PS). Dat
antwoordde de minister-
president gisteren in reac-
tie op vragen van Tweede
Kamerlid Ronald van Raak
van de SP. Die had Rutte
na het zoveelste incident
rond Wiels verzocht in
zijn functie van voorzitter
van de Rijksministerraad
een ‘goed gesprek’ met
haar te voeren. De premier
wimpelde dat verzoek af
met een simpele verwij-
zing naar de staatkundige
verhoudingen. Voor Van
Raak reden om hem de
vervolgvraag te stellen hoe
hij zijn angst verklaart om
een gesprek met Wiels te
voeren. Rutte: ,,De beant-
woording van eerdere vra-
gen bevat geen suggesties
of angst maar een verwij-
zing naar de voorlichting
van de Afdeling advisering
van de Raad van State.” 
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Hulp voor OM St. Maarten


