
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Algemeen beheer-
der Hugo de França van de Uni-
versiteit van de Nederlandse
Antillen (UNA) is nog tot het
einde van deze maand op non-
actief gesteld, dat bevestigt rec-
tor magnificus Rupert Silberie. 

Het voorlopige onderzoeks-
rapport is nu afgerond en De
França is in de gelegenheid ge-
steld hier een verweer op te ge-
ven, aldus een welingelichte
bron. Mocht het verweer afdoen-
de zijn, dan zou De França terug
kunnen komen. Onderzocht
zijn de nieuwbouw van de UNA
en administratieve kwesties
waarvoor de algemeen beheer-
der verantwoordelijk was. 

,,Er wordt op dit moment ge-
communiceerd via de advoca-
ten”, aldus Silberie. Voor de
UNA zijn dit Luigi Virginia en
Darlene Piar van HBN-law en
voor De França is dit Lisanne As-
jes van Asjes/Carrega. Of het
gaat uitlopen op een rechtszaak
is niet bekend. Begin februari
werd het personeel van de UNA
officieel ingelicht over de beslis-

sing De França voor maximaal
een maand op non-actief te stel-
len. Deze termijn is enkele ma-
len verlengd. Het besluit werd
genomen nadat De França niet
snel genoeg zou zijn met het le-
veren van informatie aan ac-
countant Terry Hernandez die
een quickscan uitvoerde. Boven-

dien zou de geleverde informa-
tie niet adequaat geweest zijn. 

Het accountantsonderzoek
vond plaats op verzoek van de
‘commissie pijnpunten’ die be-
gin vorig jaar in het leven werd
geroepen om de scheve arbeids-
verhoudingen binnen de UNA
in kaart te brengen. 
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Fatum Pensioen Workshops
20 I 21 I 22 april 2010

Bent u ondernemer en denkt u na over een pensioen voor 
uw personeel en/of uzelf maar u weet niet waar te beginnen 
met het verzamelen van informatie? Kom dan naar een van 
de interactieve Fatum Pensioen Workshops op 20, 21 of 
22 april. Wij geven u heldere en objectieve informatie 
zodat u weloverwogen uw beslissingen kunt nemen. 
Uiteraard hopen dat u een Fatum Pensioen kiest maar we 
vinden het nog belangrijker dat u goed inzicht heeft in de 
mogelijkheden die u heeft. 

Wilt u meer weten of wenst u zich in te schrijven, surf dan 
naar www.pensioen.an.

DE FATUM PENSIOEN WORKSHOPS WORDEN 
GEORGANISEERD IN SAMENWERKING MET:
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‘Een stap
verdergaan
dan regels’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De in de wet geregelde onafhankelijke Raad
van Commissarissen (RvC), en dus ook het jaarreke-
ningregime van de zogehete ‘grote NV’, zou voor alle
overheidsvennootschappen verplicht moeten worden
gesteld.

Dit stelt Karel Frielink, op Cu-
raçao partner bij Spigthoff Advo-
caten, die gistermiddag tijdens
de bijeenkomst ‘Samenwerken
met SBTNO’ (Stichting Bureau
Toezicht en Normering Over-
heids-nv’s) ervoor pleitte ,,een
stap verder te gaan dan de corpo-
rate governance-regels”. Vol-
gens Frielink brengen de begin-
selen van goed ondernemings-
bestuur en van goed
overheidsbestuur dit met zich
mee. Op het moment is de onaf-
hankelijke RvC alleen op Sint
Maarten in de telecommunicatie
sector ingevoerd en wel op het
niveau van de topholding
(TelEm Group), maar zodanig
dat de taak van die Raad zich ook
uitstrekt tot de dochtervennoot-
schappen. ,,Dat is een goede
zaak en dat moet vooral ook zo
blijven, al zijn er signalen dat de
politiek dit weer zou willen
terugdraaien. Met dit enkele
voorbeeld is de noodzaak van
publieke controle gegeven.” Het
belang van Curaçao bij regels
van ‘good corporate governance’
is naar het oordeel van Frielink
niet alleen gelegen in de nood-
zaak om in de pas te lopen met
internationale ontwikkelingen

en ontwikkelingen binnen het
Koninkrijk op dit vlak. ,,Politieke
benoemingen en andere vor-
men van vriendjespolitiek vor-
men immers ook een ernstige
bedreiging voor de rechtsstaat
en er zijn dus regels nodig om
dergelijke bedreigingen het
hoofd te bieden.” Genodigden
voor de bijeenkomst gisteren
waren bestuurders en commis-
sarissen van overheidsentiteiten
die onder invloed staan van het
Bestuurscollege van het Eiland-
gebied Curaçao. En het doel was
het informeren van stakeholders
over de invloed en gevolgen van
de nieuwe corporate governan-
ce-regelgeving. Daarnaast wer-
den de kritieke succesfactoren
voor het samenwerkingsproces
van SBTNO en de overheidsen-
titeiten in kaart gebracht. Gede-
puteerde David Dick (PAR) was
een van de sprekers; evenals fi-
nancieel-economisch directeur
Alberto ‘Chos’ Romero van de
Bank van de Nederlandse Antil-
len (BNA) en Jan Willem de Se-
rière, projectmanager oprichting
SBTNO.

NV’s moeten professioneler

Voorlopig
onderzoek
UNA klaar

Man valt
van rots 
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Een man is maan-
dag rond 19.41 uur bij Playa For-
ti van een rots gevallen en raakte
bewusteloos door de val. 

Bij aankomst trof de politie de
man liggend op zijn rug en be-
wusteloos aan. Uit eerder onder-
zoek is gebleken dat het slachtof-
fer R.M. op de rand van een
muurtje zat en toen om onbe-
kende redenen achterover is ge-
vallen. Een ambulance heeft het
slachtoffer, die in kritische toe-
stand verkeert, naar de polikli-
niek vervoerd voor medische be-
handeling. De politie verricht
nog nader onderzoek in deze
zaak. 

Er is onder andere onderzoek verricht naar de nieuwbouw van de
UNA. FOTO ARCHIEF

Op pagina 7


