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Willemstad/Philipsburg  – De situatie waarin thans een strafrechtelijke vervolging van de President 
van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (de “CBCS”) plaatsvindt en mogelijke nadere 
strafrechtelijke vervolgingen door het Openbaar Ministerie (het “OM”) zijn aangekondigd, maken 
het handhaven van de President in zijn functie, mede gelet op de aard van de strafvervolging, 
onacceptabel. Juist van de President van de CBCS mag en moet worden verwacht dat hij van 
onbesproken gedrag is en dat er geen twijfels bestaan over zijn integriteit.  
 
De CBCS loopt aanhoudend reputatieschade op door de onderzoeken naar de President en verdere 
reputatieschade voor de Bank wordt verwacht indien de President in functie blijft. Temeer, nu uit 
recent uitgevoerde veiligheidsonderzoeken is gebleken dat de President geen verklaring van geen 
bezwaar toekomt in het kader van het vervullen van een vertrouwensfunctie. 
Op grond van vorenstaande heeft de Raad van Commissarissen van de CBCS (de “RvC”) besloten 
dat de huidige situatie onaanvaardbaar is en heeft derhalve een aanbeveling gedaan aan de Landen 
Curaçao en Sint Maarten om de President te ontslaan. De RvC heeft de President voorafgaand aan 
de aanbeveling van 1 september jl. een laatste mogelijkheid geboden om vrijwillig zijn ontslag in te 
dienen. Zonder resultaat.  
 
De President had afgelopen week zijn werkzaamheden, na afwezigheid van ruim een jaar, 
onverwachts hervat en heeft getracht belangrijke beslissingen namens de CBCS te nemen, danwel 
genomen beslissingen terug te draaien. Deze ontwikkeling heeft gezorgd voor onrust, verergering 
van de situatie en meer schade aan de reputatie van CBCS. De RvC en de landen Curacao en Sint 
Maarten voelden zich hierdoor genoodzaakt om, naast het doorlopen van de ontslagprocedure, ook 
een ordemaatregel op te leggen waarbij de President wordt opgedragen om diens werkzaam-
heden per direct neer te leggen en de toegang tot alle terreinen en gebouwen van de CBCS is 
ontzegd.  
De heer Romero is wederom waarnemend President van de CBCS en het personeel wordt 
hierover geïnformeerd.    
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