
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De toespraak van
de Deken van de Orde van Advo-
caten van Curaçao, Karel Frie-
link, moet worden beschouwd
als een ‘stoot onder de gordel’.
Aldus Statenvoorzitter Ivar As-
jes (Pueblo Soberano). Het is
volgens hem ‘een aanslag’ op de
democratie en op het onafhan-
kelijke parlement en daarmee is
het tegen de bevolking van Cura-
çao gericht.

Asjes wijst erop dat Frielink
artikel 61 van de Staatsregeling
niet respecteert, dat regelt name-
lijk dat allen die deelnemen aan
parlementaire vergaderingen
niet kunnen worden vervolgd

voor wat ze naar voren brengen
tijdens die debatten.

,,Niet alleen respecteert Frie-
link niet de scheiding der mach-
ten verankerd in de Trias Politi-
ci, maar ook pleit hij voor beper-
king van de parlementaire
onschendbaarheid om de mond
te snoeren van Statenleden, legi-
tieme vertegenwoordigers van
de bevolking van Curaçao, geko-
zen in vrije en geheime verkie-
zingen.” Asjes wijst erop dat er
in Nederland juist stemmen op-
gaan om die onschendbaarheid
te verruimen. ,,De woorden van
Frielink hebben ons democra-
tisch stelsel diepe schade toege-
bracht en een nare smaak achter
gelaten bij ons volk.”

Dit is wat de Deken vrijdag-
middag zei: ,,Vanwege de parle-
mentaire onschendbaarheid die
zij als Statenlid genieten voor
wat zij in de Staten zeggen, is er
voor sommigen kennelijk geen
enkele rem: zij bestempelen or-
ganisaties zonder enige grond
als crimineel en beschuldigen
goedwillende zakenlieden van
witwassen. Waarom grijpt de
voorzitter van de Staten niet in
wanneer organisaties en bur-
gers van Curaçao zo onheus
worden aangevallen? Meer dan
eens heeft de Statenvoorzitter
over het belang van ‘respect’ ge-
sproken, maar daar horen ook
daden bij. Wordt het bovendien
niet tijd grenzen aan de parle-
mentaire onschendbaarheid te
stellen, zodat evidente uitwas-
sen straf- en civielrechtelijk kun-
nen worden bestreden? Als een
burger een politicus beledigt,
kan hij daarvoor via de rechter
hard worden aangepakt, maar
als een politicus vanuit de Staten
een burger persoonlijk aanvalt
staat de burger machteloos.”

Rede Deken Orde
van Advocaten
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Curaçao

Jamaloodin:
CBCS-beleid
inconsistent
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Financiën, George
Jamaloodin (MFK), vindt dat de Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten (CBCS) een ‘inconsistent
beleid’ voert als de verhoging van het verplichte reserve-
percentage van nu vergeleken wordt met het beleid in
voorgaande jaren.

,,Misschien had de recente 2
procent-verhoging nog wel ho-
ger moeten zijn”, aldus de be-
windsman. Hij vergelijkt daarbij
de gegevens met die van 2008
toen het reservepercentage 13,25
procent bedroeg. De pas doorge-
voerde verhoging is van 7,75
naar 9,75 procent. In die tijd en
nu ook was er een tekort op de
lopende rekening van de beta-
lingsbalans van 25 procent. In
2009 was het deficit gedaald
naar 16 procent (vooral als ge-
volg van de schuldsanering,
red.), maar bleef het reserveper-
centage toch nog 10,25 procent.
In 2010 steeg het tekort weer
naar 25 procent, maar nam de
verplichte reserve zelfs af tot 7,75
procent. Het vastleggen van een
reservepercentage, het geld dat
commerciële banken verplicht
aanhouden bij de CBCS en dus
niet beschikbaar hebben voor
kredietverlening, is een van de
weinige monetaire instrumen-
ten om de waarde van de gulden
- die al jaar en dag een vaste
wisselkoers kent met de dollar -
te waarborgen. De uitspraak van
Jamaloodin lijkt enigszins
tegenstrijdig met zijn partijge-
noot, MFK-premier Gerrit
Schotte, die met nadruk stelde
dat er geen paniek moet zijn
over de genomen beslissing van
de CBCS. Hij noemde het een
normale procedure, waarbij Cu-
raçao nu een deviezenreserve
heeft gelijk aan 3,8 maanden aan
import. De wereldwijde stan-

daard is drie maanden. Curaçao
zit daar dus ruim boven.

Ook het Internationaal Mone-
tair Fonds (IMF) heeft tijdens
haar recente bezoek aangegeven
dat een reductie van het tekort
op de lopende rekening met on-
geveer 10 procent, naar een ni-
veau van 15 procent, wenselijk is.
Het IMF juichte het besluit van
de CBCS toe, maar gaf ook aan
dat de maatregel alleen niet vol-
doende is. Daartegenover stelde
het IMF echter dat er ook van
overheidswege een strenger uit-
gavenbeleid gevoerd moet wor-
den, waarbij de overheidsbegro-
ting teruggedrongen wordt met
2 tot 3 procent.

Geen brief naar RvC

Viering 38-jarig bestaan Totolika

Bij Totolika werd gisteren, ter gelegenheid van het 38-jarig bestaan van de stichting, de handwerkexpo-
sitie geopend van leden van de vereniging en stukken van de overleden Adifthy Hato. Met de expo wil
de stichting laten zien dat mensen met een handicap veel kunnen doen in het leven. Minister Hensley
Koeiman woonde de opening van de expositie bij. Eerder op de dag ging pastoor Curtis Meris voor in
een heilige mis in de sede van Totolika. FOTO JEU OLIMPIO

‘Aanslag van
Deken op

democratie’

Advertentie

Op pagina 10-11

Man overleden
bij Piscadera
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een man is vrijdag
onwel geworden bij het strand
van Piscaderabaai. Uit onder-
zoek bleek dat de Curaçaose
man, Oswin Hermanus, gebo-
ren in 1950, met een vrouw aan
het zwemmen was toen hij
meldde zich niet lekker te voe-
len. Vervolgens zakte hij in el-
kaar en werd met behulp van an-
deren uit het water gehaald. Met
een ambulance werd de man
naar de polikliniek vervoerd
waar hij kwam te overlijden. 
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