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‘Tromp koopt politici om’
Van een onzer
verslaggevers

Willemstad - Oudpremier Gerrit Schotte beschuldigt president van de Centrale
Bank van Curaçao en
Sint Maarten (CBCS)
Emsley Tromp ervan
politici van Sint
Maarten om te kopen.
Volgens Schotte ‘wijst
alles erop’ dat politici elke
twee weken overleg voeren
met Tromp in Miami,
waar zij onderlinge afspraken zouden doornemen. Volgens Schotte
koopt Tromp de politici
om zodat hij de macht behoudt. Welke politici hieraan zouden meewerken,
maakt Schotte niet bekend. Hij stelt dat uit rapporten van de Algemene
Rekenkamer en PricewaterhouseCoopers (PwC)
duidelijk blijkt dat er al jaren twijfelachtige transacties door de Centrale Bank
worden goedgekeurd, die
het daglicht niet kunnen
verdragen. ,,Vreemde financiële transacties die
vermoedelijk door de Centrale Bank worden gemonitord en gecontroleerd,
worden juist door de huidige directie van de Centrale Bank in de doofpot
gestopt en achtergehouVan een onzer
verslaggevers
Oranjestad - Hoewel de
Statenleden van Aruba in
meerderheid de begroting
voor 2014 vorige week
hebben
goedgekeurd,
heeft gouverneur Fredis
Refunjol van Aruba zijn
handtekening er nog niet
onder gezet. Hierdoor kan
de sterk vertraagde landsbegroting voor dit jaar, dat
al op de helft is, nog niet
worden uitgevoerd. ,,De
gouverneur wil de begroting beoordelen aan de
hand van informatie-uitwisseling die er is geweest
tussen de regering van
Aruba en Den Haag over
de bezuinigingen en hervormingen”, laat premier

Oud-premier Schotte opent aanval op president CBCS
den. Bovendien werd de
Algemene Rekenkamer
belemmerd om de Centrale Bank binnen te gaan, in
hun rapport worden verschillende onregelmatigheden genoemd. Een ander onderzoek dat tot het

rapport van PwC leidde,
wordt door de regering
van Sint Maarten achtergehouden”, somt Schotte
op.
De regering van Curaçao wordt volgens de oudpremier het zwijgen opge-

legd met de benoeming
van Tara Prins, echtgenote
van premier Ivar Asjes, bij
CBCS. Schotte pleit voor
een ‘strafrechtelijk financieel onderzoek’ naar
Tromp en naar directeuren van bepaalde banken

in de laatste tien tot vijftien jaar die zich schuldig
hebben gemaakt aan overtredingen, zo stelt de
MFK’er. ,,Maar ook naar
politici die met hen onderhandelen in ruil voor financiële bescherming.”

Zoenen voor Oranje

Volgens Schotte zou
Tromp pleiten voor dollarisatie van Curaçao zodat
hij de administratieve boeken van de Antilliaanse
gulden, die ‘duidelijk niet
kloppen’, kan sluiten en
de discussies hieromtrent
stoppen. Werknemers die
in de afgelopen 22 jaar tijdens het ‘koninkrijk’ van
Tromp hun mond hebben
opengedaan wanneer zij
foute dingen signaleerden, zouden volgens
Schotte ontslagen zijn en
geïntimideerd
worden.
Tromp zou een corrupt
nest in de bancaire sector
hebben, aldus Schotte.
Overigens loopt momenteel het onderzoek Babel,
waarbij Schotte en zijn
partner Cicely van der Dijs
worden verdacht van het
witwassen van geld en
valsheid in geschrifte.
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Oranje
ontsnapt
Na een bloedstollende achtste finale tegen Mexico was de opluchting groot bij het Oranjelegioen op Curaçao: het
Nederlands elftal wist op het allerlaatste moment te winnen en is daarmee door naar de kwartfinales. Onder andere
op ‘Playa Oranje’ werd er gekeken hoe Wesley Sneijder het Nederlands elftal op gelijke hoogte bracht met de tegenpartij. Daarna was het Klaas-Jan Huntelaar die een penalty mocht nemen en noteerde daarmee de eindstand op het
scorebord: 2-1. De opluchting was bij sommigen zo groot dat dat innig met elkaar werd gevierd. FOTO JEU OLIMPIO

Aruba in het nauw door begroting
Mike Eman (AVP) desgevraagd aan het Antilliaans
Dagblad weten. Minister
van Financiën, zijn partijgenoot
Juan
David
Yrausquin, is naar Nederland vertrokken om met
Den Haag te onderhandelen, opdat er alsnog een
handtekening onder de
Arubaanse begroting zal
worden gezet. Yrausquin
wilde gisteravond nog
geen commentaar geven.
Eman legt uit: ,,Doel van
de reis van de minister van
Financiën is om met collega-ministers de visie en
aanpak van de Arubaanse

regering en met name het
financieel beleid te bespreken.” Het tweede kabinet
van Mike Eman heeft ingrijpende structurele ombuigingen en bezuinigingen doorgevoerd om de financiën op orde te krijgen.
Toch waren er eerder insinuaties vanuit Den Haag
dat financieel toezicht
door Nederland nodig zou
zijn, omdat de begroting
niet realistisch zou zijn.
Op Aruba is geen College
financieel toezicht (Cft)
zoals op Curaçao en Sint
Maarten. Zoals nu in de
begroting is opgenomen,

zal het begrotingstekort
volgens de regering in
Oranjestad nog dit jaar bijna worden gehalveerd en
teruglopen naar 4,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In
2017 moet het tekort zelfs
zijn teruggebracht tot 1,4
procent, terwijl het de bedoeling is dat de economie
in de komende jaren toch
zal blijven groeien met gemiddeld 3,2 procent. ,,Het
recente S&P’s rapport
(kredietbeoordelaar Standard & Poor’s, red.) toont
duidelijk aan dat Aruba de
goede maatregelen neemt

en een stabiel uitzicht
heeft op versterking van
haar financiën”, reageert
Eman tegenover deze
krant. Er is een uitgavenplafond gesteld van 1.350
miljoen florin. Daarvoor
zijn bezuinigingen opgenomen in de begroting
voor een bedrag van 110
miljoen florin. Alleen het
ministerie van Onderwijs
hoeft minder te bezuinigen dan de overige ministeries. Al eerder werd
duidelijk dat Den Haag
dreigt met of ernstig denkt
aan een aanwijzing van de
Rijksministerraad (RMR),

Brazilië - Chili: 1-1
Colombia-Uruguay: 2-0
Nederland-Mexico: 2-1
Costa Rica-Griekenl. 1-1
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zoals eerder Curaçao en
Sint Maarten kregen,
maar dat gebeurde op advies van het Cft, dat voor
Aruba op dit moment niet
bestaat. Aruba kreeg ook
niet een schuldverlichting
van Nederland in 2010,
toen de Nederlandse Antillen (van vijf) ophielden te
bestaan; Aruba stapte al in
1986 uit de Antillen (van
toen nog zes eilanden).
Naar verluidt is er vrijdag
een RMR-vergadering gepland, waarin de politiek
gevoelige kwestie van het
ingrijpen in Aruba’s overheidsfinanciën aan bod
komt.
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110 Miljoen bezuinigen

