
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Het onder-
zoeksrapport van Price-
waterhouseCoopers Advi-
sory Nederland (PwC
Nederland) over het func-
tioneren van de Centrale
Bank van Curaçao en Sint

Maarten (CBCS) is einde-
lijk af. Over de inhoud
worden nog geen medede-
lingen gedaan. Spoedig
gaat er wel een ‘publieke
versie’ naar de Staten en
de media. Deze versie be-
vat informatie waarvan het
vrijgeven niet in strijd is
met de geheimhoudings-
plicht van de Centrale
Bank. De Statenleden
kunnen door tussenkomst
van de parlementsvoorzit-
ter op een bepaald mo-
ment wel kennisnemen
van de integrale, vertrou-
welijke versie. Wat drie

maanden zou duren, heeft
uiteindelijk zo’n anderhalf
jaar geduurd, gaf minister
José Jardim van Financiën
gistermiddag tijdens een
persconferentie in Fòrti
aan. Reden voor de vertra-
ging: de complexiteit van
de materie en de zorgvul-
digheid waarmee het
onderzoek moest plaats-
vinden. ,,De CBCS is een
zeer belangrijk instituut,
belangrijk voor de finan-
ciële en monetaire stabi-
liteit van Curaçao en Sint
Maarten.”

Jardim liet zich, on-

danks een vragenvuur van
journalisten, niet verlei-
den om ook maar iets los
te laten over de inhoud.
Wel dat het rapport ver-
scheidene ‘aanbevelingen’
bevat. En op de vraag wie
beslist over uitvoering van
deze aanbevelingen, gaf
de bewindsman aan dat
dit niet iets is van de mi-
nisters van Financiën van
Curaçao en Sint Maarten,
maar van de beide mi-
nisterraden.

Gisteren is door allebei
de ministers van Finan-
ciën een brief aan presi-

dent Emsley Tromp van
de CBCS gestuurd, waarin
kenbaar wordt gemaakt
dat zal worden overgegaan
tot het beschikbaar stellen
van een samenvatting van
het onderzoeksrapport
aan de Staten van de lan-
den. ,,Dit zal niet eerder
dan 14 dagen na verzen-
ding van de brief gebeu-
ren. Met het verstrekken
van deze samenvatting
aan de Staten, is dit docu-
ment dan openbaar.” Dit
lijkt de CBCS deze tijd-
spanne te geven om zich
op een en ander voor te be-

reiden. Het rapport van
PwC Nederland betreft
onderzoek naar het functi-
oneren van de CBCS in de
periode van 2010 tot 2012;
dat wil zeggen vanaf het
moment dat de Neder-
landse Antillen in oktober
2010 werd ontmanteld en
Curaçao en Sint Maarten
als autonome landen in
het Koninkrijk samen een
monetaire unie vormden
tot en met het gedwongen
ontslag van het kabinet
Schotte (MFK/PS/MAN)
eind september 2012. 
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Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad/Philips-
burg/Den Haag - De
Nederlandse premier
Mark Rutte (VVD)
legt een bom onder de
eerste regering Hey-
liger op Sint Maarten,
aldus goede bronnen
in Den Haag en
Philipsburg. 

Die zeggen dat de Rijks-
ministerraad (RMR) van-
daag voornemens is gou-
verneur Eugene Holiday
van Sint Maarten een aan-
wijzing te geven om de
screening van aankomen-
de ministers in Philips-
burg flink aan te scherpen.

Dit onderwerp zou pas
gisteren als een min of
meer verkapt punt op de
agenda van de RMR van
deze vrijdag zijn opgeno-
men, aldus informanten
op Sint Maarten, waar
gisteravond nog alles in
het werk werd gesteld om
de kwestie van de agenda
te krijgen.

Gevolmachtigde mi-
nister Matthias Voges van
het demissionaire kabinet
van huidig premier Sarah
Wescot-Williams (DP), die
zelf met haar partij ook
toetreedt tot de nieuwe co-
alitie van Theo Heyliger, is
momenteel niet in Den
Haag maar verblijft op Cu-
raçao. Maar hij zou zich
hierdoor blijkbaar erg ver-

rast en overvallen voelen.
In Sint Maartense rege-
ringskringen werd gister-
avond gesproken van een
‘verrassingsaanval’.

De aanscherping van de
screening van de aanko-
mende bewindslieden van
Sint Maarten door middel
van een aanwijzing van de
RMR zou inhouden dat
Nederland de criteria be-
paalt van wat de screening
zou moeten inhouden.
Het voorstel zou zijn om
Nederlandse functionaris-
sen de screening te laten
uitvoeren. Het vermoeden
bestaat dat de screenings-
eisen zodanig zijn gefor-
muleerd dat Theo Heyli-
ger (UP), die bij de verkie-
zingen in augustus als
grootste uit de bus kwam,
bijna onmogelijk mi-
nister-president kan wor-
den van het Land Sint
Maarten.

In de Tweede Kamer is
er breed verzet tegen Hey-
liger als premier van het
jonge Bovenwindse land.
De UP-leider zou zich in
het verleden schuldig heb-
ben gemaakt aan stem-
menkopen op grote
schaal, iets waar ook een
rechter op Sint Maarten
onlangs nog een opmer-
king over maakte in zijn
vonnis en die zich verwon-
derde waarom er niet te-
gen is of wordt opgetreden
door het Openbaar Mi-

nisterie. Heyliger kwam
één Statenzetel tekort om
de meerderheid van het
parlement te verkrijgen.
DP’er Cornelius de Wee-
ver stapte als onafhanke-
lijk Statenlid over, wat aan-
vankelijk leidde tot protest

van Wescot-Williams en
de DP, die zich echter
daarna aansloot waardoor
er een brede coalitie in de
startblokken staat om de
regering Heyliger I te vor-
men. Eerder al greep ‘Den
Haag’ (de RMR) op Sint

Maarten in door de gou-
verneur een aanwijzing te
geven een integriteits-
onderzoek naar het politie-
ke bestuur te laten uitvoe-
ren. En medio dit jaar
kreeg de gouverneur van
Aruba eveneens een aan-

wijzing, namelijk om de
overheidsbegroting door
te lichten. Waarnemend
Gevolmachtigde minister
Josiane Fleming-Artsen
van Sint Maarten zal na-
mens premier Wescot pro-
testeren, intern appel aan-
tekenen, maar in de prak-
tijk levert dat weinig op.

Den Haag wil scherpere eisen screening ministers Sint Maarten

Boom planten in week van natuur

Ter gelegenheid van de Week van Natuur en Milieu plantte minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en
Natuur gisteren een boom bij de Laura Hartschool. De leerlingen assisteerden hem daarbij. Samen zorgden ze
ervoor dat de boom stevig in de grond kwam te staan. FOTO JEU OLIMPIO
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