Begroting Koninkrijksrelaties
focust op sterk herstel
‘Benoeming Kinderombudsman
heeft prioriteit’

Olympische atleten
geven clinic
Geen tijd te
verliezen!
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Nieuwe fase
afwikkeling Girobank
Een complexe uitdaging en
bovendien noodzakelijk, temeer omdat grote deposanten met een belangrijke rol
in de samenleving erg afhankelijk zijn van het succes van de afwikkeling van
de Girobank, zo legt de organisatie uit.
GSH, verantwoordelijk voor
het uitkeren van de tegoeden aan Girobank-klanten,
is eind december 2020 in
het leven geroepen door het
ministerie van Financiën en
de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, met
behulp van de Nederlandse
regering, een Big 5 consultancy en een lokaal advocatenkantoor. GSH heeft
een lening van 170 miljoen
gulden ontvangen van het
Land Curaçao. Op zijn beurt
heeft het Land Curaçao
deze lening van Nederland
gekregen. De lening wordt
gedurende maximaal vijftien jaar terugbetaald. Met
dit geld is Girobank in staat

gesteld om ongeveer 2030
deposanten terug te betalen, tot een maximum van
1,2 miljoen gulden. Hiermee
heeft Girobank alle natuurlijke personen kunnen terugbetalen.
15 miljoen
Maar er blijven circa dertig
instellingen over die met
deze maatregel slechts een
deel van hun deposito hebben teruggekregen. Vanwege de afwikkeling en het lopende moratorium bij Girobank zuivert GSH regelmatig de door Girobank gedane
uitbetalingen aan deposanten aan. GSH vergoedt de
deposanten niet direct. De
instellingen die uiteindelijk nog met een openstaand
saldo op hun deposito’s blijven, zijn met name spelers
die een belangrijke sociale
rol hebben in de Curaçaose
samenleving, zoals pensioenfondsen,
(semi-)overheidsentiteiten en schoolbesturen. Verrassend genoeg

staat er na zes maanden
nog altijd ongeveer 15 miljoen gulden open voor personen of instellingen die hun
rekening nog niet hebben
afgesloten bij Girobank.
Girobank heeft veel rekeninghouders die hun rekeningen nog niet hebben
afgesloten; met grote saldi
van duizenden guldens
maar vooral ook velen met
kleine saldi van minder dan
500 gulden. Ook zo’n 300
AOV’ers zijn nog steeds bezig met het openen van rekeningen bij andere banken.
Girobank beheert de afwikkeling van de rekeningrelaties en GSH de afwikkeling
van de leningen.
Een gemengde portefeuille
met meer dan 9000 particuliere en zakelijke kredieten/
leningen is van Girobank
aan GSH afgestaan voor
de toegang tot de aanzuiveringsfaciliteit van 170 miljoen gulden om deposanten
uit te kunnen betalen. Zowel
de goed- als slechtlopende
leningen uit de voormalige
Girobank-portefeuille moeten op een effectieve en integere wijze worden beheerd.
Vervolg op pagina 8

ANALYSE

100 dagen kabinet-Pisas
In deze week zit het kabinet-Pisas II alweer honderd dagen. De coalitie
MFK/PNP heeft een niet
te benijden taak: Curaçao
opbouwen na de economische crisis van de afgelopen jaren, maar ook de
strijd tegen het coronavirus helpen overwinnen.
In haar toespraak op 14 juni,
toen de meeste ministers beedigd werden, gaf gouverneur
Lucille George-Wout al aan
dat Curaçao zeer zware tijden
doormaakt. Zij hield dan ook
een pleidooi om alle energie te
steken in het vinden van passende oplossingen voor de noden van het eiland. “Dit zal samenwerking vereisen tussen
alle partners op het eiland,
maar ook in het Koninkrijk.”
Aan optimisme bij de politieke partijen MFK en PNP
vóór de verkiezingen ontbrak
het niet. Het moest allemaal
anders. Ook het Caribisch
Orgaan voor Hervorming en
Ontwikkeling (Coho) moest
op de schop. Er moest met
Nederland worden heronderhandeld. Het continu akkoord gaan met de eisen van
Nederland, zoals het vorige
kabinet PAR/MAN deed, dat
zou niet meer gebeuren.
Inmiddels heeft de keiharde
realiteit het optimisme allang ingehaald en is het zelfs
al kilometers voorbij.
Met corona zullen we waarschijnlijk de rest van ons leven moeten leven en ook de

Ruisandro Cijntje
officieel MEO-minister

Foto’s: Edsel Sambo

WILLEMSTAD — Nu de gevallen Girobank deze
maand volledig is opgehouden met klantendienstverlening, verschuift de focus naar de opvolger en leningenbeheerder GI-RO Settlement Holding (GSH). Voor
het eerst voert Curaçao ook een gecontroleerde afwikkeling van een bank uit via een zogenoemd special
purpose vehicle.
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WILLEMSTAD — Ruisandro
Cijntje (PNP) is de nieuwe minister van Economische Ontwikkeling (MEO). Hij legde
kort na het middaguur ten
overstaan van gouverneur Lucille George-Wout de eed af. De
voormalig politieambtenaar is

de opvolger van partijleidster
Ruthmilda Larmonie-Cecilia,
die zich nu volledig gaat concentreren op Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
(Soaw).
Cijntje, die de eed kon afleggen
nadat hij het screeningsproces

Voor de ‘gewone’ burger is
er na 100 dagen eigenlijk
niets veranderd. Het aantal mensen dat afhankelijk
is van armoedehulp is niet
geslonken. Voor bijna elke
vacature die nu verschijnt,
blijven nog steeds tientallen,

soms honderden werklozen
over, terwijl de voorlopige
begroting voor 2022 ook voor
de komende jaren nog miljoenentekorten laat zien.
De hoop is gevestigd op de
hervormingen die met dit
Coho tot stand moeten komen en uiteindelijk op lange
termijn moet zorgen voor de
eigen financiële redzaamheid. Op dit moment is dat
nog niet het geval. Ondanks
vooruitzichten van een Corc
voor de exploitatie van de
raffinaderij en het aantrekken van het (cruise)toerisme.
Maar zolang de positieve
effecten daarvan nog maar
langzaam in de samenleving doorsijpelen, blijven die
geldleningen uit Nederland
voor de noodzakelijke overbrugging dus nog hard nodig. Dat is niet alleen realistisch, maar ook de keiharde
waarheid.

richting uit te kijken en zaken
op een andere manier te regelen.” Cijntje werd tijdens de
eedaflegging vergezeld door
onder anderen minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK)
en minister Larmonie-Cecilia
(PNP).

GMN-minister Dorothy Pietersz-Janga:

CRU en raffinaderij bij herstart
niet meer op ‘pitch’
WILLEMSTAD — De raffinaderij zal bij een herstart
vanaf dag één niet op ‘pitch’ (asfalt) als brandstof
draaien. Dat geldt ook voor de Curaçao Refinery
Utilities (CRU, ofwel BOO-energiecentrale). Dat zegt
minister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) van Gezondheid, Milieu en Natuur. Tegenover deze krant licht ze
haar visie toe op de herstart van de oude raffinaderij
en de gezondheidsbescherming van 20.000 bewoners
die bij een operationele raffinaderij ‘onder de rook’
leven. De minister gaat ook nader in op een nieuw te
verstrekken Hindervergunning voor alle industrieën
in het Schottegatgebied.

economische malaise is nog
lang niet voorbij, al is er hier
en daar sprake van een zeer
kwetsbaar, pril herstel.
De relatie met Nederland
verloopt stroef, terwijl de financiële nood van het land
Curaçao hoog blijft. Van de
oorspronkelijk
bravoure
van de winnende partijen
is maar bar weinig overgebleven. Het zogenaamde
Plan B, als alternatief voor
de leningen uit Nederland,
is nooit gepresenteerd. Bovendien zou het te veel tijd
nemen en die tijd is er nu
simpelweg niet.

succesvol doorliep, werd de
voorbije weken al voorbereid
op zijn ministerschap. Hij
sprak eerder tegenover deze
krant al van een ‘grote, maar
positieve’ uitdaging. “Crisistijden kun je gebruiken om dingen goed te regelen, een andere

Een van de prangende vragen die deze krant stelde, is
of de raffinaderij en de CRU
verplicht zullen worden om
op schonere brandstof te
draaien. Door verbranding
van schonere stookolie –
schoner dan onder de voormalige exploitant PdVSA –
in plaats van op ‘pitch’, kan
de uitstoot van schadelijke
stoffen door de verouderde
installaties van de raffinaderij aanzienlijk verminderd
worden.
Gezondheid
Pietersz-Janga: “De visie behelst in algemene zin duurzaamheid en een gezonde
luchtkwaliteit voor de gehele
bevolking van Curaçao. De
wijken benedenwinds van
het industriegebied Schottegat verdienen en krijgen
meer aandacht. De gezondheid van de bewoners geniet
de hoogste prioriteit. De raffinaderij, CRU en andere industrieën zullen een transitieperiode ingaan om de bijdrage aan de luchtkwaliteit
in de wijken duurzaam en
milieuverantwoord te ver-

minderen tot aan de normen
van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). Alle luchtverontreinigende bronnen in
het Schottegat-industriegebied zullen binnen afzienbare tijd verplicht overgaan
op schonere brandstoffen. De
raffinaderij en CRU zullen
vanaf dag één geen ‘pitch’
(asfalt) meer als brandstof
gebruiken.”
Transitie
Op de vraag of er in de nieuw
te verstrekken Hindervergunning aan een nieuwe
exploitant (Curaçao Oil Refinery Complex) rekening
zal worden gehouden met
het hof-vonnis van afgelopen juni (Land vs Clean Air
Everywhere, CAE) – waarmee een verscherping van
de wetgeving ten aanzien
van luchtkwaliteit wordt bevolen conform de richtlijnen
van WHO – antwoordt de
minister, na intern beraad
met sectordirecteur van
Milieu en Natuur Gabriël
Murray: “Het vergt een transitieperiode waarbinnen de
overheid daadkrachtig, in

samenspraak met diverse
stakeholders, een duurzaam
en gezond leefmilieu voor de
bewoners zal garanderen.
De nieuw te verstrekken
Hindervergunning aan de
raffinaderij/CRU/Olieterminal Bullenbaai zal moderne
en verscherpte milieu- en
luchtkwaliteitsnormen bevatten. Ook aan Aqualectra
en andere kleine industrieën
zal de overheid een nieuwe
Hindervergunning verstrekken met moderne en aangescherpte milieunormen.”
Verder wordt desgevraagd
bevestigd dat de conceptwet
Kaderwet Milieu momenteel
nog steeds in een revisieron-

de is. Een eerder Landsbesluit houdende algemene
maatregelen (Lbham) voor
de luchtkwaliteit zal middels een apart artikel in
de kaderwet worden opgenomen. Of de Lbham
reeds is aangepast en op
welke wijze dit eventueel
is gebeurd, zegt de minister
dat de WHO-normen voor
luchtkwaliteit in een apart
artikel in de Kaderwet Milieu worden opgenomen.
“De vigerende Ministeriele
Regeling
Luchtkwaliteit,
inclusief een aangepaste
transitieperiode, wordt in
de vorm van een Lbham opgenomen.”

