
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg -
Transparency International is

deze hele week op Sint Maarten
om te helpen bij het opzetten
van het nationale integriteitssy-
teem (National Integrity
System). 

Het National Integrity System
moet uit twaalf punten bestaan
die het mogelijk moeten maken
om de corruptie op Sint Maarten
een halt toe te roepen. Daartoe
behoren onder andere de wetge-
ving, de uitvoerende onderdelen
van de overheid en de particulie-
re sector. 

Er wordt gekeken hoe zij cor-
ruptie kunnen en willen weer-
staan. In het onderzoek wordt
gezocht naar risicofactoren en er
worden aanbevelingen gedaan
om op middellange en lange ter-
mijn die risico’s te minimalise-
ren.

Voor de evaluatie van de
twaalf punten worden gesprek-
ken gevoerd met belanghebben-
den uit de verschillende secto-
ren. Voor hen organiseert Trans-
parency International ook een
workshop. 

De organisatie wil ook graag
van de burgers horen hoe vol-
gens hen corruptie het beste
duurzaam bestreden kan wor-
den. Zij kunnen daarvoor de
vraag beantwoorden hoe Sint
Maarten in 2020 de leider in in-
tegriteit in het Caribisch gebied
kan worden. Alle verzamelde ge-
gevens zullen worden verwerkt
in een eindrapport over het op te
zetten National Integrity
System.

De delegatie van de anti-cor-
ruptieorganisatie wordt verge-
zeld door Dion Abdool, vicevoor-
zitter van Transparency in Trini-
dad & Tobago. 

Hij werkt al bijna twintig jaar
aan de corruptiebestrijding in
het Caribisch gebied. Ter gele-
genheid van de internationale
anti-corruptiedag (vandaag)
geeft Abdool donderdag op de
University of St. Maarten een le-
zing over de ervaringen in het
Caribisch gebied op weg naar
behoorlijk bestuur.

Volgens de woordvoerder
heeft Kreulen de passagiers toe-
gesproken en was hij bereid met
de mensen te spreken en hun
verhalen naar aanleiding van de
vertraging aan te horen. ,,Wij
hebben er veel zorg aan besteed
en zijn ons ervan bewust dat er
iets mis is gegaan. Wij zijn mo-
menteel in contact met de klan-
ten”, aldus de woordvoerder.
Annemonike Mustert, geboren
en getogen op Curaçao, was pas-
sagier op KLM-vlucht KL 785 en
vertelt over haar ervaring van de
afgelopen dagen. Zo refereert zij
aan de vlucht als ‘een ramp-
vlucht’ en vertelt dat zij de eerste
drie dagen niets heeft vernomen
van KLM. Ze legt uit dat ze alles
met de creditcard moest betalen
nadat ze gestrand waren op Sint
Maarten en dat zij niets verna-
men van de airline. 

De passagiers konden op Sint
Maarten de tweede extra nacht
niet in hotels worden onderge-
bracht, omdat die allemaal vol
zaten. Volgens Mustert is het
verhaal dat Sint Maarten geen
hotelkamers meer had ‘totale
onzin’. ,,Het feit is dat de KLM
station manager Sint Maarten
niets geregeld heeft en zijn ge-
zicht niet heeft laten zien.” Zij
vervolgt dat motorpech bij alle
organisaties kan voorkomen,
maar dat zij meer had verwacht
van de communicatie en service
van KLM. ,,Daar heeft KLM geen
initiatief in genomen. Invaliden
en kinderen werden aan hun lot
overgelaten”, aldus de passagier.
Zij vindt de opstelling van de
KLM ‘een schande’ en ‘een bla-

mage voor ons toerisme op Dus-
hi Kòrsou’. Behalve op Sint
Maarten waren er ook op Cura-
çao passagiers die gestrand wa-
ren. Zij werden ondergebracht
in de hotels: Renaissance, Santa
Barbara, Avila, Sunscape en Pa-
pagayo-hotel en het Papagayo-
resort, Kura Hulanda en Floris
Suite. De woordvoerder van
KLM in Nederland laat weten
dat KLM vrijwel meteen actie
heeft ondernomen, nadat bleek
dat de reparatie van het toestel
langer duurde dan verwacht.

,,Wij hebben meteen een nieuw
vliegtuig naar Sint Maarten ge-
stuurd om de passagiers te ver-
voeren via Curaçao naar Amster-
dam.” Inmiddels hebben alle
passagiers die op Schiphol zijn
aangekomen ‘persoonlijk een
brief en een aardigheidje van de
luchtvaartmaatschappij ontvan-
gen’. De woordvoerder legt uit
dat in de brief informatie staat
voor de passagiers met betrek-
king tot mogelijk recht op terug-
gave van gemaakte kosten of op
vergoeding. 
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Koning praat bij met gouverneurs

Koning Willem-Alexander heeft gisteren gouverneur Eugene Holiday
van Sint Maarten ontvangen. Later deze week vinden ook ontmoe-
tingen plaats met diens collega's Fredis Refunjol van Aruba (9
december) en Lucille George-Wout van Curaçao (11 december). In
deze reguliere gesprekken laat de koning zich informeren over de
ontwikkelingen in de landen van het Caribisch deel van het
Koninkrijk, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.         FOTO RVD
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KLM-passagiers
bereiken Schiphol
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De KLM-passagiers die afgelopen weekend gestrand waren op Sint
Maarten en Curaçao zijn gisteren aangekomen op luchthaven Schiphol. Hier werden
zij verwelkomd door directeur van KLM Nederland Harm Kreulen. Daarnaast kregen
zij een brief van de luchtvaartmaatschappij en een doos met chocolaatjes. Dat laat
woordvoerder van KLM Nederland weten. 

Harm Kreulen 


