Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij
iemand in een (publieke) machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in
ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.

SCHEME 1: DEUSS – FCIB

John Deuss (1942) volgde het Sint Vituscollege in
Bussum om daarna in de tweedehands autohandel
te beginnen. Vervolgens wordt hij dealer cq.
importeur van het Japanse automerk Hino.
Deuss ging daarmee in 1967 failliet. Schuldeisers
gingen voor 5,5 miljoen gulden het schip in.

John Deuss

Deuss vergaart zijn vermogen met Transworld Oil – het
Nederlandse deel van de familieonderneming in Berg en Dal –
en later ook de First Curaçao International Bank (FCIB). Hij is
woonachtig op Bermuda, actief via meer dan honderd
vennootschappen in de VS, Bermuda (hij bezit de Bermuda
Commercial Bank), Nederland en de Antillen.

Voor de financiële transacties
kunnen al deze bedrijven (en hun
klanten) terecht bij de eigen bank
van Deuss zijn conglomeraat: The
First
Curaçao
International
Bank (FCIB).

Drie jaar later begint hij voor zichzelf in de olie met
Johns Own Company (JOC), het latere Transworld
Oil. Zijn zaken gaan goed en nemen helemaal een
vlucht als de VN in 1977 een olieboycot instellen
tegen Zuid-Afrika.
Geschat wordt dat Deuss in sommige jaren in 2550 % van de oliebehoefte van het
Apartheidsregime voorzag. Tegen Business
Week zei hij destijds: “Ik ben tegen apartheid,
maar mijn stelling is dat het olie-embargo
contraproductief werkt om de sociaal-politieke
problemen in het land op te lossen.”
In 1987 stopt hij met de leveranties. Drie jaar later
komt er een einde aan het apartheidsregime.

President-directeur CBCS:
Emsley Tromp

John Deuss is goed bevriend met
Emsley Tromp, de presidentdirecteur van wat voorheen de
Centrale Bank van de Nederlandse
Antillen (BNA) heette. Sinds 10
oktober 2010 de Centrale Bank van
Curaçao & Sint Maarten (CBCS)
geheten.
FCIB stond onder toezicht van BNA.

De aanleiding van dit onderzoek en de daarop volgende inval was een omvangrijke
‘fraude met omzetbelasting’, waarbij FCIB door vooral Engelse fraudeurs werd gebruikt.
Tussen 2000 en 2006 ging er 1.000
miljard Britse pond om bij de FCIB.
Circa 2.500 handelaren worden
wereldwijd
verdacht
van
betrokkenheid bij de btw-fraude.

In 2006 starten de Britse en Nederlandse
autoriteiten het project Olympic, een onderzoek
naar o.m. de grootste BTW-carroussel ooit.
De FIOD-ECD doet daarbij op 6 september 2006
invallen in een kantoor en woning van Deuss in
Berg en Dal, nabij Nijmegen, en op Curaçao.
Deuss en zijn First Curaçao International Bank
(FCIB) worden er o.m. van verdacht vanuit het
kantoor in Berg en Dal zonder vergunning te
bankieren.

Het ging voornamelijk om mobiele
telefoons en computerprocessors,
die in hoog tempo binnen de
Europese Unie werden verhandeld.
De handel ging grotendeels op
papier. De goederen bleven al die tijd
opgeslagen in Engeland.
Dezelfde partij goederen werd vaak binnen een paar dagen opnieuw verhandeld. De btw
werd teruggevorderd van de Engelse fiscus, de verschuldigde btw nooit afgedragen.
In mei 2012 achtte de rechtbank in Arnhem bewezen dat Deuss en zijn zus leiding hebben
gegeven aan het bijkantoor in Berg en Dal zonder de benodigde bankvergunning. De FCIB
had enkel een vergunning in Curaçao.
Daarnaast achtte de rechter ook bewezen dat de FCIB onder zijn leiding de wet heeft
overtreden door in Nederland ongebruikelijke transacties niet te melden.

De reputatie van Duess heeft heftige binnenlandse
oppositie als gevolg binnen de bancaire sector op
Curaçao. Ook zijn de interne adviezen binnen de BNA niet
positief. De deal gaat niet door.
Aan het begin van de eeuw
doet John Deuss, gesteund
door zijn vriend Tromp
(president-directeur van de
toen geheten Centrale Bank
van de Nederlandse Antillen,
BNA) een poging om de
Girobank op Curaçao in te
lijven.
Het was de bedoeling dat
Deuss middels de Girobank die
activiteiten en transacties zou
ondernemen waar FCIB voor
terecht stond en in 2012
uiteindelijk voor veroordeeld is
door het Gerecht.
Duess
stond
toen
al
wereldwijd bekend als een
uiterst dubieus zakenman.

Echter, in 2000 regelt Emsley
Tromp langs een andere weg
alsnog een bankvergunning
voor zijn vriend John Deuss.
Tegen alle adviezen en regels
in, staat de BNA toe dat
Deuss middels zijn eigen
FCIB externe klanten kan en
mag gaan aanhouden.
Tot dan was FCIB slechts een
zogeheten ‘inhouse’ bank
voor slechts de eigen
bedrijven van Deuss.
Vervolgens starten in 2000
tot 2006 de frauduleuze
praktijken, onder toezicht
van Tromp en de BNA.

Naar aanleiding van het strafproces tegen
John Deuss en diens First Curaçao
International Bank (FCIB), zijn er in de
rechtbank van Arnhem door het OM forse
beschuldigingen geuit richting Tromp en
de Bank van de Nederlandse Antillen
(BNA).

Het OM stelde dat de BNA onvoldoende
toezicht heeft gehouden op John Deuss en
zijn FCIB.
Toen justitie (NL) voor 100 miljoen beslag
had gelegd op tegoeden van FCIB, stelde
de BNA zich garant. De BNA was dat niet
verplicht en Tromp handelde geheel voor
eigen rekening en risico van BNA, ten
gunste van zijn vriend Deuss.
Officier van Justitie J. van der Werff (OM):
‘CBCS heeft niet altijd even stringent
toezicht gehouden en heeft zelfs een
opmerkelijke coulance betoond voor de
bank van Deuss.’

Op basis van diverse verklaringen stelt het OM dat John Deuss regelmatig overleg pleegde met de
president van Centrale Bank, Emsley Tromp. Ze deden dat bij voorkeur niet op het kantoor van Tromp.
Ze zaten liever in een hotel, soms niet eens op Curaçao.
Telkens kreeg Deuss op zeer korte termijn toezeggingen. Een keer zelfs onder verwijzing naar regels die
niet meer bestonden. Van der Werff sprak van ‘een wel heel hechte band’ tussen Deuss en Tromp.
Zo constateerde BNA al in 2003 dat Deuss als president van FCIB leningen verschafte aan zichzelf, en dat
daaraan een einde moest komen. Dat gebeurde pas twee jaar later. Toen Deuss commissaris werd van
FCIB, bleef Tromp met hém praten en niet met de nieuwe bestuurder.
In 2003 stelde de BNA vragen over een belang dat FCIB zou nemen in het bedrijf Global Gateways. Dat
mocht niet zonder toestemming van de BNA. Die toestemming kwam er niet, maar de deelname in
Global Gateways werd niet stopgezet.
Tijdens getuigenverhoren met onderzoekers van de centrale bank bleek dat er in 2003 een rapport is
opgesteld waarin de First Curaçao International Bank (FCIB) een CAMEL-rating van 5 kreeg, de slechtste
die er is, en op basis waarvan werd overwogen de bank onder curatele te stellen. Het concept-rapport is
echter nooit formeel geworden, omdat Tromp heeft geweigerd het rapport te ondertekenen. Deuss
kreeg een paar jaar later gewoon een algemene bankvergunning, tegen alle regels in.
Het OM wijst erop dat de CBCS onder leiding van Tromp, geen enkele interesse heeft in de strafzaak die
wordt gevoerd tegen een bank onder haar toezicht. De CBCS heeft niet eens het strafdossier
opgevraagd dat justitie (NL) heeft van de FCIB. Daarnaast heeft CBCS het ook niet nodig gevonden zelf
een onderzoek in te stellen.
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SCHEME 2: PARMAN GROUP

Hushang Ansary (1942), voormalig Minister van
Economische Zaken en Financiën van Iran. Ansary
was minister onder Shah Mohammad Reza Pahlavi
van Iran.
In 1977 werd Ansary benoemd als directeur van de
National Iranian Oil Company, maar trok zich het
jaar erop (vlak voor de Iraanse revolutie) terug
vanwege zogenaamde problemen met zijn
gezondheid. Hetzelfde jaar verruilde hij Iran met de
VS als woonplaats.
Hushang Ansary

Etienne Ys

Ansary is al sinds de jaren tachtig actief op de
Nederlandse Antillen, meer specifiek op Sint
Maarten, alwaar hij bevriend is geraakt met Emsley
Tromp middels wijlen Claude Wathey.
In 1989 richten Wathey en Ansary samen de
University of Sint Maarten op. In 1994 werd Wathey
beschuldigd van corruptie, fraude, lid van een
criminele organisatie en werd veroordeeld tot
gevangenisstraf voor meineed.
Ansary is een Republikein en voormalig lid van de
Bush-Cheney 2004 Presidential Campaign.

Gesteund door vriend Emsley Tromp,
probeerd Ansary in 2005 verzekeraar Ennia op
de Antillen en Aruba te kopen van
moedermaatschappij Delta Lloyd. De Ansari
(Parman)groep heeft ook interesse in Banco di
Caribe.

Voor zowel de aankoop van Ennia als de
overname van Banco di Caribe is een
vergunning van de Centrale Bank (BNA)
benodigd.
De Lannooy

Ralph Palm

Ralph Palm is op dat moment Voorzitter van
de Raad van Commissarissen van BNA.
Etienne Ys is Minister-president van de
Nederlandse Antillen en Ersilia ‘Zus’ de
Lannooy Minister van Financiën, die als
zodanig de deal beiden konden maken of
breken.

Een jaar nadat Hushang
Ansary een ongeoorloofd
groot deel van de financiële
sector van Curaçao in handen
heeft weten te krijgen,
ontvangt Etienne Ys de aan
hem beloofde beloning voor
de verleende vriendendienst.
Achteraf zal blijken dat de
beloning niet beperkt blijft tot
hetgeen
verkregen
van
Ansary.

Ook Ralph Palm zal in een
later stadium de aan hem
beloofde beloning ontvangen
van Hushang Ansary.
In de loop der tijd (achteraf)
zal blijken dat ook Emsley
Tromp en Ersilia de Lannooy
rijkelijk
beloond
zullen
worden voor hun welwillige
besluitvorming en verleende
vriendendiensten.

John Deuss

Hushang Ansary

Emsley Tromp
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SCHEME 3: STICHTING
ET PENSIOENEN

Pas in 2012 komt dan eindelijk ook de constructie aan het daglicht waarlangs in
2009 belonende transactie(s) van Hushang Ansary aan Emsley Tromp plaats
hebben gevonden, gemaskeerd als miljoenen leningen waartegen geen enkele
persoonlijke of zakelijke zekerheden behoefden te worden gesteld.
Een web aan NV’s waarachter heimelijke transacties plaatsvinden ten gunste van
Tromp (en wellicht ook andere publieke functionarissen):
• Armani Exchange N.V.;
• Casablanca Fashon Group Curaçao N.V.;
• Adolfo Dominquez Curaçao N.V.
Alle drie de naamloze vennootschappen zijn opgericht door stroman Rene Raoul
Lourents, deputy director binnen CBCS (voorheen BNA), ondergeschikte van
Emsley Tromp.

Van de circa Nafl 3.000.000
getransfereerd van Banco di
Caribe van Hushang Ansary,
naar de Armani Exchange NV
met Rene Raoul Lourents als
oprichter, wordt niet minder
dan US$ 400.000 doorgesluisd
naar Stichting Emsley Tromp
Pensioenen.

Dan blijkt ineens ook in welke
ongeoorloofde mate belangen
met elkaar verstrengeld zijn.
Uit het uittreksel van de Kamer
van Koophandel blijkt namelijk
niet alleen dat Emsley Tromp
de voorzitter is van zijn eigen
Pensioenstichting die in 1990
is opgericht.
Ook blijkt dat niemand minder
dan
Ralph
Palm
de
Penningmeester blijkt te zijn
van dezelfde Stichting ET
Pensioenen.
Het derde bestuurslid blijkt
niemand minder te zijn dan
Robert Reijnaert, tevens lid
van het bestuur van het
toenmalige BNA (en huidige
CBCS), tevens ondergeschikte
van President-directeur Emsley
Tromp.

Parman Group

Rene Lourents (Deputy Director CBCS, BNA),
tevens oprichter:

Nafl.
3.000.000
Hushang Ansary – Etienne Ys – Ralph Palm

• Armani Exchange N.V.;
• Casablanca Fashon Group Curaçao N.V.;
• Adolfo Dominquez Curaçao N.V.

Toezicht
houder
President-directeur
CBCS:
Emsley Tromp

Executive Director
CBCS:
Robert Reyneart

US $ 400.000
Stichting ET Pensioenen

Deputy Director
CBCS:
Rene Lourents

Voorzitter:
Emsley Tromp

Penningmeester:
Ralph Palm

Bestuurlid:
Robert Reyneart

Direct nadat enkele Papiamentstalige persmedia in mei 2011 lucht krijgen van de web
van NV’s waarachter transacties van Tromp c.s. schuil gingen, start ook het afdekken
ervan en laat Rene Raoul Lourents (tevens Deputy Director CBCS) zich haastig
uitschrijven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op Curaçao.
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SCHEME 4: OMKOPING

Het is oktober 2012 en de Algemene Rekenkamer,
inmiddels ook door het Parlement van Curaçao belast
met onafhankelijk onderzoek binnen de CBCS, publiceert
haar verslag in verband met haar reguliere controle i.c.
van de jaarrekeningen van 2008 en 2009 (nog) van het
voormalige Land van de Nederlandse Antillen.
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Consultant A:
Suzy Camelia-Romer
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Consultant B:
Etienne Ys

Uit de specificatie van de door BNA in rekening gebrachte
(verrekende) kosten blijkt dat niet minder dan Nafl. 1.213.895 en Nafl.
90.000 op onrechtmatige wijze is aangewend ter financiering van het
toenmalige informatieprogramma van het SI-kamp in relatie tot het
referendum van 2009, en vermoedelijk ook een deel van de electorale
partijcampagnes van de PNP en de PAR december 2009 en januari
2010.

De Rekenkamer merkt – met zoveel woorden – op hoe Tromp c.s.
getracht hebben de transacties (die zogenaamd van publieke aard
zijn), af te dekken door ze in eerste instantie in de boeken op te laten
nemen van BNA zelf, welke niet openbaar wordt gemaakt.
Tot slot stelt de Rekenkamer dat – of nu linksom of rechtsom – de
onderhavige transacties niet in de haak zijn.

Wederom figureert Emsley
Tromp als een van de
hoofdrolspelers in de zoveelste
‘scheme’ van ongeoorloofde en
dubieuze transacties i.c. die
plaatsgevonden hebben tussen
2006 en oktober 2010.

Op basis van de wijze waarop
het toenmalige Ministerie van
Financiën was ingericht en
functioneerde, kan niet anders
dan worden geconcludeerd dat
de gehele top van Financiën
hiervan weet heeft gedragen en
mee- of samengewerkt met
Tromp bij deze ongeoorloofde
transacties:
Damoen

Jardim

• Minister van Financiën, Ersilia
de Lannooy
• Hoofd van Financiën, Gregory
Damoen
• Adjunct-hoofd, later zelf
Hoofd van Financiën, Jose
Jardim

Conform belofte wordt dezelfde top
van Financiën naderhand door
Emsley Tromp beloond voor de
bewezen vriendendiensten en hun
welwillige, heimelijke medewerking
bij het afdekken van de transacties.
Ersilia de Lannooy wordt door haar
neef Emsley Tromp beloond met
een contract per 1 december 2010
tegen een salaris van Nafl. 300.000
per jaar. Bovendien heeft zij de
heimelijke toezegging Tromp te
mogen opvolgen.
Ook Gregory Damoen wordt per
2011 door Tromp beloond met een
contract als consultant, kreeg ook
een betaalde studieopdracht, en
inmiddels een vaste aanstelling en
salaris van CBCS.
Jose Jardim is in 2012 door Tromp
beloond met een principe akkoord
om in dienst te treden van CBCS
zodra hij minister af is.
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DE ZACHTE HEELMEESTER(S)

Tegen de achtergrond van mede dit
alles stelt de procureur-generaal (PG)
van Curaçao, Dick Piar, dat de angstof vreescultuur schadelijk zijn voor de
strafrechtspleging.

Een PG en OM die in de dagelijkse
praktijk bewijzen dat sommigen ‘boven
de wet verheven’ of ‘too big to jail’ zijn.
Een PG en OM die de eigen integriteit,
gezag en betrouwbaarheid ondermijnen.

Zwijgen helpt volgens hem corruptie.

Het is onmogelijk strafbare feiten op te
sporen, wanneer een PG en OM zelf niet
daadkrachtig optreden, of erger nog, die
besluiten de andere kant op te kijken.

Het heeft er alles van weg dat de PG
een eigenschap, attitude en aanpak
toeschrijft (projectie) aan de burger,
terwijl het nu juist het zwijgen en de
inertie van de PG en het OM zelf zijn,
die vooralsnog de meeste schade
lijken toe te brengen aan de
strafrechtpleging en het rechtsgevoel
binnen de bevolking van Curaçao.

De kwestie Tromp c.s., is hier een schoolvoorbeeld van. Het
groeiend wantrouwen richting de PG en het OM, en het
populaire verwijt ‘klassenjustitie’ te bedrijven, mag dan ook
geen verassing zijn.
Met het zwijgen en de inertie van de PG en het OM in de
gehele kwestie Tromp c.s., bewijzen de PG en het OM eens
temeer dat zij zelf de grootste vijanden zijn van enig
strafrechtspleging of de strijd tegen corruptie.
Een PG en OM die daarnaast ook continu schermen met het
opportuniteitsbeginsel wanneer het leden van de gevestigde
politieke orde of elite zijn, die ter discussie komen te staan,
en een PG en OM die hetzelfde beginsel evenzo gemakkelijk
opzij zetten wanneer hiermee een opponent kan worden
uitgeschakeld van diezelfde gevestigde politieke orde of elite.

Procureur-generaal, Dick Piar

Zo wordt op 18 april 2012 door de Regering van Curaçao formeel
aangifte gedaan tegen Emsley Tromp, president-directeur van CBCS.
Opmerkelijk is dat de PG en het OM verder niets doen met de
gedocumenteerde feiten zoals ze zijn.
Dit terwijl ironisch genoeg dezelfde PG tijdens zijn rede in augustus
2013 ter gelegenheid van de installatie van nieuwe rechters en
wisseling van de wacht van de president van het Gemeenschappelijk
Hof, het volgende stelde:
,,De opsporing van strafbare feiten wordt ernstig bemoeilijkt
wanneer getuigen bijvoorbeeld niet willen of durven verklaren uit
angst voor represailles van de zijde van personen over wie zij
belastende informatie beschikken.”

De PG: ,,Bij aanwezigheid van een angst- en
vreescultuur binnen een maatschappij zal bij
corruptiepraktijken binnen een bedrijf,
instelling of overheidsorganisatie niemand de
rol van klokkenluider op zich durven nemen,
met als logisch gevolg dat deze praktijken vaak
dan ook niet aan het licht komen en
onbestreden zullen blijven. Het mag nimmer zo
zijn dat door het melden van misstanden, welke
zich bijvoorbeeld voordoen binnen bedrijven of
overheidsinstellingen, deze klokkenluiders zelf
het slachtoffer worden van hun melding”
Op 27 september 2011 wordt ook door
Parlementariër wijlen Helmin Wiels aangifte
gedaan tegen Tromp. Ook met deze aangifte is
niets gedaan door de PG en het OM.
Uit dit alles blijkt eens temeer dat de PG en het
OM uiteindelijk zelf de grootste vijanden zijn
van bestuurlijke integriteit en de bestrijding van
corruptie op Curaçao. En ook zelf mede oorzaak
zijn van de angst en vrees dat toch niets gedaan
wordt indien door (een klokkenluider) aangifte
zou worden gedaan.

De PG van Curaçao belijdt met de mond een harde aanpak van
corruptie, maar in de praktijk:
• Werd tijdens de gevoerde strafzaak
tegen
John
Deuss
(FICB),
overduidelijk dat justitie op
Curaçao niet van plan was enig
aanstalten te maken om strafbare
feiten op te sporen. Dit ondanks
het feit dat daar voldoende
aanleiding toe bestond en er
alarmerende bevindingen op tafel
lagen in relatie tot CBCS en Tromp;

• Kan Tromp (die onder toezicht en
verantwoording van de overheid is
aangesteld in een functie waarvan
het openbaar karakter niet kan
worden ontzegd of ontkent), niet
minder dan US $ 400.000 op een
dubieuze wijze doen laten boeken
op nota bene zijn eigen rekening.
Dit terwijl het nu juist zijn plicht is
financieel toezicht te houden opdat
dit soort praktijken op Curaçao
‘niet’ plaatsvinden.

• Wordt alle ruimte geboden aan het
omkopen van ambtenaren met
lucratieve contracten, en het in
vooruitzicht stellen van functies en
banen bij het CBCS;
• Is het mogelijk dat dubieuze
transacties met medewerking van
gezagsdragers en topambtenaren
geheel tegen de Wet in, ongestraft
en op ongeoorloofde wijze buiten
de boeken worden gehouden.

POLITIEKE CONTEXT EN 2012
HET JAAR VAN REPRESAILLE

2012 is het jaar van ‘represailles’ tegen degenen die het
in hun hoofd hebben durven halen aangifte te doen
tegen en de positie ter discussie te stellen van de tot dan
ogenschijnlijk meest machtige en kennelijk ‘boven alle
wetten verheven’ man op Curaçao: Emsley Tromp.
Het is ook het jaar waarin het strafproces van justitie in
Nederland, tegen John Deuss, langzaamaan zijn climax zal
gaan bereiken, waarbij het OM keer op keer ook de
dubieuze rol van Tromp in deze benadrukt.
Op Curaçao wordt de schreeuw binnen de gemeenschap
om strafonderzoek naar de dubieuze en corruptieve
handelingen van Tromp c.s. steeds luider.
Buiten de poort van CBCS manifesteren honderden
mensen onder leiding van wijlen Helmin Wiels (PS) tegen
Tromp, terwijl ook steeds meer tegengas op gang komt
via de lange arm en invloedrijke netwerk van Tromp.
Immers, CBCS en Emsley Tromp komen meer en meer
onder druk te staan, dit terwijl nu juist zij gebaat zijn bij
zoveel mogelijk rust en stilte opdat de kwestie Deuss kan
overwaaien en Tromp c.s. niet nog meer door de mand
vallen en zo min mogelijk kleerscheuren oplopen.

In principe zou er niets aan de hand zijn
geweest als conform plan en investering ad
Nafl. 8,4 miljoen, per 10 oktober 2010 de
regeringscoalitie PAR-PNP gewoon de macht
en ‘status quo’ had weten te behouden. De
club die Tromp altijd goedgezind is geweest
en tot dan graag heimelijk meewerkte aan
zijn ‘schemes’, en het afdekken daarvan.

Gregory Elias

S. Martina

Een regeringscoalitie bestaande uit de
politieke partijen (het voormalige SI-kamp):
• PAR (met partijcoryfee Etienne Ys);
• PNP (met partijcoryfeeën Ersilia de
Lannooy, Suzy Camelia-Romer en Maria
Liberia-Peters);
• PAIS (met voormalig PNP-lid Alex Rosaria
die zijn laatste campagne grotendeels
gefinancierd wist door Gregory Elias,
Steven Martina, Eric Garcia en Joel Gois
de Silva).

Eric Garcia

Liberia-Peters

Maar het mocht niet zo zijn. Groot was dan
ook de verrassing en consternatie toen een
hosselaar, Gerrit Schotte (MFK), de
verkiezingen wist te winnen en een coalitie
wist te vormen met de partijen MAN en PS.

Een regeringscoalitie onder leiding van een
hosselaar, echter, in alle opzichten slechts
een kruimeldief wanneer de orde van
grootte wordt overwogen van de dubieuze,
frauduleuze en corruptieve transacties die
in verband staan met Tromp c.s.
Deuss stond immers terecht voor een
zwendel van miljarden Britse ponden, daar
waar Tromp betrokken was bij transacties
van Nafl. 8,4 miljoen die uit de boeken is
geprobeerd te houden, een dubieuze
obligatieleningen van enkele honderden
miljoenen voor een havenproject te Sint
Maarten, ook een op handen zijnde
transactie van meer dan tweehonderd
miljoen in verband met Aqualectra, en de
bijschrijving op zijn eigen stichting rekening
van US$ 400.000 afkomstig van Ansary
groep.

Alex Rosaria

Tromp krijgt het begin 2011 direct aan de
stok met het nieuwe kabinet Schotte die
onder ‘informele’ leiding van Helmin Wiels,
eist dat er onderzoek komt naar de handel
en wandel van Emsley Tromp c.s.

Vanaf dan begint een schaakspel dat kabinet
Schotte bij voorbaat had verloren. Enerzijds
vanwege de eigen gebrek aan integriteit.
Anderzijds vanwege de lange arm en invloed van
Tromp, en het netwerk dat hem te dienst stond om
Schotte c.s. uit te schakelen.

• Vrijwel direct wordt in 2011 ook de
zogenaamd apolitieke pressiegroep Frente
Sivil opgestart door de inmiddels
gepensioneerde CBCS-medewerker Ruben
Suriel.

Direct na de aanvaring met kabinet Schotte
worden de voor buitenstaanders tot dan minder
zichtbare en soms heimelijke lijnen en relaties
zichtbaar:

Tot op de dag van vandaag wordt ook Ruben
Suriel door Tromp beloond via een consultancy
constructie met CBCS, in ruil voor zijn
wekelijkse tirades op de radio en aanhoudende
acties tegen Tromp zijn ‘vijanden’, te weten
Schotte c.s. (MFK)

• Het eerste adres waar Tromp een stop maakte
na de eerste aanvaring begin 2011, is het
radiostation Z86 van Orlando Cuales waarbij
publiekelijk de frontale aanval werd ingezet.
Cuales is voormalig lid van de Raad van
Commissarissen van CBCS (toen nog BNA), en
zijn radiostation dat bijna een ton per jaar
opstrijkt aan reclame inkomsten van klant CBCS;
• De volgende stop werd radiostation Direct 107
van Jachmin Pinedo, die in het verleden ook een
ongedekte lening geregeld kreeg via Tromp
(vergelijkbaar met de ongedekte lening in
relatie tot Armani Exchange N.V.).

Tezamen met weer een andere CBCS-medewerker Chris
Peterson (nummer 3 op de lijst van politieke partij PNP),
heeft Ruben Suriel een eigen programma uitgezonden
door radiostation Z86, waarin Tromp wordt hoog gehouden
en tegenstanders worden neergesabeld.
Orlando Cuales

Jachmin Pinedo

Ook Chris Peterson weet zich evenals Suriel rijkelijk
beloond door Tromp, ten laste van de fondsen van CBCS.
Bovendien is Peterson onlangs door Tromp aangesteld,
tezamen met o.m. Ersilia de Lannooy en Gregory Damoen,
als tijdelijk nieuwe management bij Girobank N.V. Per eind
2013 is voormalig Girobank directeur Garcia uit de gratie
van Tromp gevallen en per direct aan de kant gezet.

Terwijl de spanningen tussen
Tromp en de coalitiepartners
Wiels en Schotte alsmaar
toenamen in de loop van
2011 en 2012, wist Tromp
zich eveneens verzekerd van
de rugdekking verzorgt door
Karel Frielink.
Frielink was toen nog Deken
van de Orde van Advocaten,
tevens één van de partners
van advocatenkantoor Spight
Dutch Caribbean dat sinds
2006 tot heden tonnen
(heeft) verdiend aan FCIB
van John Deuss, de goede
vriend van Tromp.

Voor ingewijden is het dan
ook niet vreemd dat Frielink
met de mond ‘anti-corruptie’
belijdt, maar in raad en daad
opkomt voor dubieuze en
corrupte figuren als Deuss en
Tromp.

Eind 2012 weten Eric Garcia (toen nog directeur van de Girobank) en Steven Martina
(Fatum), dan eindelijk twee leden van de toenmalige coalitie over te halen het
kabinet Schotte ten val te brengen.

Karel Frielink

Garcia beloofde Rozier er voor te zullen zorgen dat een uitstaande miljoenen claim
van Rozier op Aqualectra, alsnog zou worden vereffend. Een vereffening waar
gemakkelijk een constructie voor kon worden bedacht via het buitenland, nu
financiële instellingen in samenwerking met CBCS toch ook op het punt stonden een
lening te accorderen van zo’n Nafl. 275 miljoen ten gunste van Aqualectra.
Een aanbod dat Rozier niet kon weigeren. Vooral nadat Oswald van der Dijs (op
voordracht van MFK toenmalig voorzitter van de Raad van Commissarissen van
Aqualectra), reeds enkele soortgelijke voorstellen van Rozier had afgewezen.

Bovendien was Rozier in toenemende mate
afhankelijk geworden van de medewerking
van Garcia en Tromp (CBCS), teneinde zoveel
mogelijk US $ in effectieven te verkrijgen.

Nadat Cleopa en Rozier de
toenmalige regeringscoalitie ten
vak hadden gebracht, was de bal
weer in handen van Tromp c.s.

Rozier had inmiddels immers een substantiële
operatie opgebouwd waarbij Venezolanen
tegen een 15% commissie met hun creditcard
US$ in effectieven konden krijgen via Rozier.

Conform de wens van Tromp
c.s., gaf toenmalig Gouverneur
Frits Goedgedrag een formatie
opdracht aan Dito Mendes de
Gouveia (PNP partijcoryfee,
medewerker Parman Group).

Dollars die (toen) bij terugkomst in Venezuela
tegen twee, drie keer de waarde op de zwarte
markt verkocht werden. Een lucratieve
business dus, waar niet alleen Rozier op
Curaçao van profiteerde.
Aan de andere kant haalde Steven Martina
(Fatum) het MAN-lid Eugene Cleopa over om
gezamenlijk de MAN te verlaten en zich aan
te sluiten bij partido PAIS van Alex Rosaria.
Geen moeilijke opgave gezien Cleopa vrijwel
zijn gehele politieke carrière te danken heeft
aan familie Martina, en Steven zich garant
stelde fondsen te werven voor de politieke
campagne die dan zou volgen.

Dean Rozier

E. Cleopa

Er werd een nieuwe interimregering aangesteld en Garcia
werd
beloond
met
de
voordracht van een Ministerpresident. Dit werd Stanley
Betrian, toen nog CEO van het
vliegtuigmaatschappij DAE dat
op de rand van faillissement
verkeerde, de Girobank daarin
dreigde te sleuren, hetgeen
alleen
nog
maar
van
overheidswege kon worden
voorkomen mits de juiste
persoon op de juiste stoel zal.

Frits Goedgedrag

Mendes de Gouveia

Stanley Betrian

Steven Martina werd naderhand beloond met
een ministerspost en de portefeuille van
Economische Ontwikkeling.
Nelson Navarro (HBN Law), die medio 2011
nog op basis van belangenverstrengeling
aftrad als Lid van de Raad van Commissarissen
van CBCS (klant van HBN Law), werd nu op
aandringen van Tromp naar voren geschoven
als Minister van Justitie. Zo verkreeg Tromp
een lid van de juridische vertegenwoordiger
van het CBCS op de post van Justitie.
Jose Jardim werd op aandringen van Tromp, Etienne Ys
en Ralph Palm, via parlementariër Glenn Sulvaran naar
voren geschoven als Minister van Financiën.
Ook de Raad van Advies van het Land Curaçao, een
Hoog College van Staat, is inmiddels gecontamineerd
met niet minder dan twee CBCS-medewerkers die
feitelijk in wetgeving verwerkte adviezen van CBCS
goedkeuren: Gregory Damoen en Jeffrey Sybesma.

J. Sybesma

En ook voormalig Gouverneur Frits Goedgedrag is
inmiddels door Tromp beloond met een contract en
inkomen ten laste van CBCS, na zijn hulp bij het afzetten
van interim-kabinet Schotte.

G. Sulvaran
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DE INTEGRITEIT VAN
DE ORDE VAN ADVOCATEN

Opmerkelijk is ook hoe het
aangezicht en de integriteit van
een instituut als de Orde van
Advocaten te grabbel wordt
gegooid, ten gunste van de
belangen van dubieuze cliënten
van de advocatenkantoren
waaraan de Dekens geaffilieerd
zijn.

Dankzij de publieke verklaring
van Nelson Navarro in 2011, toen
hij
aankondigde
vanwege
belangenverstrengeling zich te
moeten terugtrekken als lid van
de Raad van Commissarissen van
CBCS, is inmiddels ook bekend
dat HBN Law de juridisch
vertegenwoordiger is van CBCS.

Het begon bij Karel Frielink,
vertegenwoordiger van Spight
Dutch Caribbean, het kantoor
dat opkomt voor de belangen
van FCIB van John Deuss.

Het mag dan ook niet verbazen
dat de huidige Deken, Caroline
Fiéves van het kantoor HBN Law,
op dezelfde wijze het Dekenaat
en de Orde van Advocaten
misbruikt als platform om de
belangen van HBN cliënt CBCS te
verdedigen in het publieke debat.

Als Deken participeerde Frielink
maar wat graag in het publieke
debat, op een wijze waarmee
alle aandacht werd afgewend
van FCIB, John Deuss en zijn
vriend Tromp, die allen vooral
in 2011 en 2012 veelvuldig en
in negatieve zin nieuws item
waren.

Kortom, zelfs ‘de schijn van belangenverstrengeling’ wordt niet meer vermeden.
In meer algemene zin is ook deze ontwikkelingen in relatie tot de Orde van
Advocaten en het Dekenaat, slechts een bevestiging van het feit dat Curaçao in de
ban is van een structureel gebrek aan institutionele integriteit, waarbij de rot en
het bederf overduidelijk niet beperkt is tot slechts politiek-bestuurlijke instituties.

DE ROL VAN DE (PERS)MEDIA

Kenmerkend in de gehele kwestie
CBCS en Tromp c.s. is de stilte van de
anders zo luidruchtige (pers)media.
Of het nu de Nederlandstalige media
betreft (bijv. AD, Amigoe of Dolfijn
fm), of de Papiamentstalige media
(bijv. Radio Z86, Radio Direct,
ochtendkrant Extra, of middagkranten
La Prensa of Nobo), de stilte is
opmerkelijk.
Maar de stilte mag niet verbazen.
Hoeveel AD lezers weten immers wie de aandeelhouders zijn van
het AD, en kennen de banden met Emsley Tromp. Hoeveel
luisteraars van radio Z86 staan erbij stil dat de eigenaar van het
station (zelf voormalig lid van de RvC van CBCS), net als enkele
andere radiostations een dikke boterham verdienen aan de
reclame inkomsten geregeld door Tromp en ten laste van CBCS.
Waarvoor de CBCS reclame maakt? Niemand die het weet. Feit is
dat de corruptie en wantoestanden binnen de CBCS of rondom
Tromp amper of niet door de media worden onderzocht,
verslagen of ter discussie gesteld. Niet verrassend gezien de
conclusies (2013) van Transparancy International.
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