
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Staten zijn
onlangs door de Algemene Re-
kenkamer Curaçao (ARC) op de
hoogte gesteld van het feit dat de
jaarrekening
2019 nog
steeds niet
aangeboden
kan worden
en het ook niet bekend is wan-
neer dat wel kan. Eerst was ‘be-
loofd’ dat de Staten het verslag
van de bevindingen van de ARC

over de jaarrekening 2019 op 8
februari aangeboden zouden
krijgen. 

Maar, zo is toen gelijk aan die
belofte toegevoegd: ,,Deze da-

tum is afhan-
kelijk van de
planning van
de Stichting
Overheidsac-

countantsbureau (Soab) om-
trent de door haar uit te brengen
controleverklaring en accoun-
tantsverslag.” Soab op haar
beurt heeft aan ARC laten weten
niet te hebben kunnen voldoen
aan de deadline, omdat de opge-
vraagde controle-informatie bij
de verschillende ministeries niet
aangeleverd is. Ook het afron-
den van het hoor- en wederhoor-
proces met betrekking tot het
concept-accountantsverslag bij
en de correctielijst naar het mi-
nisterie van Financiën, is niet
gelukt waardoor er weer ‘sprake
is van een verschuiving in de op-
levering van de definitieve con-
troleverklaring’. 

In de brief van Soab aan ARC
wordt geschreven dat er op 13 ja-
nuari met het ministerie van Fi-
nanciën is afgesproken dat op 15
februari 2021 de definitieve con-
troleverklaring en het accoun-
tantsverslag 2019 uitgebracht
zou worden, áls deze goedge-
keurd zou zijn door de Raad van
Ministers (RvM) op 29 januari.
Hier is echter niet aan voldaan.
De ARC schrijft naar de Staten:
,,Inmiddels heeft Soab aangege-
ven dat zij de definitieve versie
van de gecorrigeerde jaarreke-
ning die door de RvM goedge-
keurd moet worden nog niet
heeft ontvangen, omdat het af-
rondingsproces omtrent de jaar-
rekening nog niet is voltooid.”
Hierdoor, zo wordt eraan toege-
voegd, is er ook geen datum be-
kend waarop Soab haar rappor-
ten kan uitbrengen.
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Geen quorum 
voor geloofsbrieven
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De geloofsbrieven van beoogd PAR-Statenlid Emmilou Capriles konden
gisterochtend niet worden behandeld in de openbare vergadering van de Staten. Alleen
de tien coalitieleden van PAR en MAN lieten hun gezicht zien bij de virtuele bijeen-
komst.

Daardoor heeft de coalitie nog
altijd geen meerderheid in het
parlement. Van de 21 zetels zijn
er twintig ingevuld: tien door le-
den van de coalitiepartijen en
tien door leden van de oppositie.
Maar geen van de tien oppositie-
leden gaf gisterochtend gehoor
aan de oproep voor de vergade-
ring. Statenvoorzitter Ana-Maria
Pauletta (PAR) zei alleen van Ja-
cinta Constancia (MFK) bericht
te hebben ontvangen. Constan-
cia had zich ziek gemeld. ,,Ik
constateer dat er geen quorum is
en zal de leden opnieuw oproe-
pen”, aldus Pauletta die daar-
mee de bijeenkomst afsloot.

Het had sowieso nogal wat
voeten in aarde voordat de Elec-
torale Raad, voorheen Hoofd-
stembureau, de geloofsbrieven
van Capriles kon doorsturen
naar het parlement. Het wach-
ten was op een officieel bericht
van voormalig PAR-minister
Marilyn Alcalá-Wallé, derde op
de kandidatenlijst in 2017, dat
zij afzag van de vrijgekomen ze-
tel in de Staten. Alcalá-Wallé
nam gebruik van de periode van
maximaal twee weken bedenk-
tijd en liet vrijdag 5 februari we-
ten geen aanspraak te maken op
de zetel. Na een reeks kandida-
ten die al Statenlid zijn, is de
eerstvolgende op de lijst van
PAR dan de nummer elf, Emmi-
lou Capriles. Uit de woorden van
Statenvoorzitter Pauletta giste-
ren kan worden opgemaakt dat
Capriles, die voor de komende

verkiezingen in maart niet op de
kandidatenlijst van de gele partij
staat, toch bereid is de zesde
PAR-zetel op te vullen en daar-
mee de coalitie aan een meer-
derheid te helpen.

Maar nu dreigt een herhaling
van zetten zoals vorig jaar au-
gustus rond de benoeming van
Shaheen Elhage. Vier keer op rij
werd toen een openbare verga-
dering door de oppositie geboy-
cot. De fracties van MFK (5),
Kòrsou di Nos Tur (KdNT, 2),
Movementu Progresivo (MP,1),
Pueblo Soberano (PS,1) en Cal-
mes vormen een blok en blijven
massaal weg bij de openbare ver-
gadering. MFK, KdNT en PS
willen eenvoudigweg dat de re-
gering opstapt, maar MP wil
eerst weten of PAR de juiste pro-
cedures heeft gevolgd als Alcalá-
Wallé dan, nadat zij eerder is af-
getreden als minister, alsnog be-
sluit af te zien van het
Statenlidmaatschap. Die duide-
lijkheid geeft de rechter die in
haar vonnis bepaalt dat Moses
bij de eerstvolgende Statenver-
gadering aanwezig moet zijn.
Op 11 augustus is Elhage offici-
eel Statenlid na het afleggen van
de eed. De vraag is of Capriles
ook zo ver wil gaan en naar de
rechter stapt. Statenvoorzitter
Pauletta zal in ieder geval een
nieuwe oproep doen voor een
openbare vergadering en zegt
desgevraagd te onderzoeken
‘wat er binnen de kaders van het
reglement van orde’ mogelijk is.

,,Verder blijf ik een beroep doen
op het gevoel van fatsoen van de
leden.”

Jaarrekening Land
wederom te laat

Resten helling geruimd

Ministeries werken 
niet mee met Soab

De resten van wat niet zo lang
geleden nog de rolstoelhelling
bij Playa Kenepa Grandi (Grote
Knip) was, zijn nu opgeruimd.
De helling is onlangs na veel
kritiek over het aanblik en ver-
volgens toen verantwoordelijk
minister Zita Jesus-Leito ontdek-
te dat de bouw niet volgens de
regels is verlopen, afgebroken.
De onderdelen werden langs de
weg gedumpt, maar die zijn nu
opgeruimd. 
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