
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Het afgeven
van een bouwvergunning
voor Hospital Nobo Otro-
banda (HNO) is onder an-
dere afhankelijk van een
door het ministerie van
Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning
(VVRP) gestart onderzoek
naar de werelderfgoedsta-
tus. Daarnaast wordt ‘veel
energie gestoken in de
motivering hoe het nieu-
we ziekenhuis zich ver-
houdt tot het Eilandelijk
Ontwikkelingsplan
(EOP)’. Dit staat in de drie-
maandelijkse voorgangs-
rapportage van HNO. 

Nadere vragen van het
Antilliaans Dagblad over
hoe het met dit traject

staat en of dit een belem-
mering kan vormen voor
de start van de bouw, le-
vert het volgende ant-
woord op: ,,De overheid en
de uitvoeringsorganisatie
Usona doorlopen momen-
teel de procedure voor een
bouwvergunningsaan-
vraag. De procedure ver-
loopt zoals deze behoort te
verlopen. De overheid en
Usona streven ernaar dat
dit in alle rust plaatsvindt,
en geven er de voorkeur
aan om niet tussentijds
hierover in de publiciteit te
treden, ook niet met be-
trekking tot aspecten die te

maken hebben met de
werelderfgoedstatus en
het EOP.”

Onder het kopje ‘bouw-
vergunning en werelderf-
goedstatus’ staat in de
voortgangsrapportage:
,,Het proces van het verle-
nen van de bouwvergun-
ning voor HNO verloopt
in constructieve samen-
werking tussen het mi-
nisterie van VVRP, Ballast
Nedam Infra bv en Usona.
Op 31 maart 2014 heeft
Ballast Nedam conform
planning het zogenaamde
Definitief Ontwerp afge-
rond en ingediend bij

Usona. Het voorlopig 
ontwerp was in januari
2014 afgerond. VVRP is
reeds gestart met de be-
oordeling van de tekenin-
gen om zo de doorlooptijd
van het proces te kunnen
verkorten. Vanuit haar
verantwoordelijkheid
neemt VVRP vanzelfspre-
kend alle zorgvuldigheid
in acht en neemt de tijd
om de tekeningen te be-
oordelen.”

Daarnaast wordt in de
rapportage vermeld dat de
regeling nog dit jaar wil
beginnen met de ontwik-
keling van een visie voor
de toekomst van Otroban-
da. Hier zal het ministerie
van VVRP de leiding in
nemen en een werkgroep
installeren. 

Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De
bestuursrechter heeft
gisteren in de zaak die
Stephen Capella, oud-
financieel directeur
van de Girobank, 
aanspande om zijn
ontslag aan te vech-
ten, geoordeeld dat
deze rechtbank niet
bevoegd is om over de
legitimiteit van het
ontslag te oordelen. 

De zaak werd doorver-
wezen naar de civiele rech-
ter. Dit gebeurde in een
voorlopige voorziening,
die voorafgaand aan de bo-
demzaak door de raads-
man van Capella, Mirto
Murray, was aangevraagd. 

In het vonnis, dat in het
bezit is van deze krant,
staat dat de Centrale Bank
bij het nemen van het ont-
slagbesluit niet heeft ge-
handeld in haar hoedanig-
heid van bestuursorgaan
en dat er dus sprake is van
een privaatrechtelijke
rechtshandeling. De be-
stuursrechter is niet be-
voegd om dit soort zaken
onder zich te nemen. Het
gerecht: ,,Op grond van
het bovenstaande zal het
gerecht het verzoek om
voorlopige voorziening af-
wijzen. De overige gron-

den behoeven geen nadere
bespreking. Voor een pro-
ceskostenveroordeling ziet
het gerecht geen aanlei-
ding.” Capella werd in de-
cember 2013 samen met
overige directeur Eric Gar-
cia en Richard Rajack op-
zij gezet toen er door de
Centrale Bank een noodre-

geling bij de Girobank
werd uitgeroepen. Dit ge-
beurde ter bescherming
van de deposanten
(spaarders en deposito-
houders) en crediteuren
van de bank. In een verkla-
ring stelde de CBCS in
haar rol als toezichthou-
der: ,,CBCS wil benadruk-

ken dat met het instellen
van de noodregeling het
functioneren van de Giro-
bank normaal verder zal
gaan. De instelling van de
noodregeling geeft echter
de mogelijkheid interne
maatregelen te treffen op-
dat Girobank weer spoe-
dig voldoet aan alle wette-

lijke vereisten en regels
die op een bank van toe-
passing zijn.” Enige tijd
bestond de indruk dat de
directeuren weliswaar tij-
delijk een stapje opzij
moesten doen, maar dat
zij desondanks in dienst
van de Girobank zouden
kunnen blijven, maar in

april werd door de CBCS
aangekondigd dat het drie-
tal niet langer in dienst is
van de bank. Raadsman
Murray is na de rechter-
lijke uitspraak van giste-
ren van mening dat een
deugdelijke grondslag
voor het ontslag ontbreekt
en dat er niet aan de wette-
lijke voorwaarden is vol-
daan om het arbeidscon-
tract te ontbinden. 

,,De Centrale Bank
heeft ten onrechte gesteld
Capella als directeur van
de Girobank te ontslaan
terwijl vaststaat dat hij 
op het moment van het
ontslag nota bene op ver-
zoek van de Centrale
Bank, geen directeur meer
was.” Murray wil, nu de
zaak door de bestuurs-
rechter is afgehandeld,
een civiele zaak beginnen
om het ontslag van zijn cli-
ënt aan te vechten.

Duidelijkheid
CBCS geëist

Woensdag 25 juni 2014Jaargang 11 nr. 166 - NAf 1,50/$ 0,85 incl. OB

3 Analyse minister
Francisca 4 Verdachte 16 uur

geboeid 7 Geldhoeveelheid
Aruba stijgt 9 Sudanese vrouw

opnieuw vrij 23

Samaras
goud waard
voor Grieken
Costa Rica - Engeland: 0-0
Italië - Uruguay: 0-1
Griekenland - Ivoorkust: 

2-1
Japan - Colombia: 1-4

MEER OP 26+27

WK-NIEUWS

Omgevallen boom in Scharloo

Door de harde wind is een oude boom in Scharloo gisteren omgevallen. Tijdens zijn val trok de boom verschillende
lantaarnpalen met zich mee. Niemand is hierbij gewond geraakt, maar de brandweer moest wel worden ingescha-
keld om de boom te verwijderen. Ook technisch personeel van Aqualectra werd opgetrommeld om zorg te dragen
voor de lantaarnpalen. Tijdens de werkzaamheden werd de straat van Scharloo afgezet. FOTO JEU OLIMPIO

HNO: Onderzoek
erfgoed en EOP 

Blessure
hamstring
voor Fer
Van onze redactie
Rio de Janeiro - Leroy Fer
heeft gisteren een ham-
stringblessure opgelopen
tijdens een training van
het Nederlands elftal. De
middenvelder met Cura-
çaose wortels, maandag
nog goed voor de ope-
ningstreffer in de WK-
wedstrijd tegen Chili,
greep naar zijn linkerbeen
en verliet het veld. De me-
dische staf verwacht de ko-
mende dagen meer duide-
lijkheid te krijgen over de
ernst van de blessure.

Verzoek financieel directeur Girobank niet-ontvankelijk verklaard

Capella naar civiele rechter


