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Persbericht
5 september 2011

Hans Weitenberg treedt terug als voorzitter Cft
Prof. drs. Hans Weitenberg heeft aan Minister Donner van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties aangekondigd vanwege gezondheidsredenen afstand te nemen van
het voorzitterschap van het College financieel toezicht (Cft).
Professor Weitenberg is in 2007 aangetreden als voorzitter van het Cft. Het Cft hield vanaf 2007 op
basis van een Algemene Maatregel van Rijksbestuur toezicht op de overheidsfinanciën van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba. In 2008 volgden Curaçao en Sint Maarten. Met de nieuwe staatkundige
verhoudingen ontstonden twee Colleges financieel toezicht; van beide werd Professor Weitenberg op
10 oktober 2010 de voorzitter.
Professor Weitenberg heeft het Cft, dat bij zijn start omstreden was, op weten te bouwen tot een
gezagwekkend orgaan. Door zijn inhoudelijke kennis van de openbare financiën en zijn liefde en
betrokkenheid bij het Caribische deel van het Koninkrijk, werd Professor Weitenberg al snel een
gerespecteerd en gewaardeerd toezichthouder. Zijn integriteit en eerlijkheid maakten dat hij bij alle
partijen in het Koninkrijk buiten discussie staat. Hierdoor kon het Cft zich ontwikkelen tot een
volledig onafhankelijk instituut dat boven alle partijen staat.
Het Cft Curaçao en Sint Maarten bestaat nu uit mevrouw Margo Vliegenthart als lid op voordracht
van Nederland en de heer Alberto Romero op voordracht van Curaçao. De heer Richard Gibson is bij
de Koningin voorgedragen als lid voor Sint Maarten. In het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba zit
naast mevrouw Vliegenthart de heer Max Pandt op voordracht van de BES-eilanden. De Ministerraad
van het Koninkrijk zal zich zo snel mogelijk buigen over een nieuwe voorzitter van het Cft.
[Einde Persbericht]
Noot voor de redactie – niet voor publicatie
Fotobijschrift:
In zijn hoedanigheid als voorzitter heeft professor Hans Weitenberg het Cft weten op te bouwen
tot een gezagwekkend orgaan.
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Komunikado di prensa
5 sèptèmber 2011

Hans Weitenberg ta retirá komo presidente di Cft
Prof. drs. Hans Weitenberg a anunsiá na Minister Donner di Asuntunan Interno i
Relashonnan den Reino ku pa motibunan di salú e ta retirá komo presidente di Kolegio di
supervishon finansiero (College financieel toezicht – Cft).
Profesor Weitenberg na 2007 a asumí posishon komo presidente di Cft. Basá riba Medida General di
Reino, for di 2007 Cft ta ehersé supervishon riba finansa públiko di Bonaire, Sint Eustatius i Saba.
Na 2008 a sigui ku Kòrsou i Sint Maarten. Ku e relashonnan estatal nobo, a surgi dos Kolegio di
supervishon finansiero. Riba dia 10 di òktober 2010 profesor Weitenberg a bira presidente di ámbos
kolegio.
Profesor Weitenberg a sa di lanta Cft, ku na su komienso tabata kontroversial, i hasi esaki un
órgano di outoridat. Danki na su konosementu di kontenido di finansa públiko i su amor i
envolvimentu ku e parti Karibense di Reino, Profesor Weitenberg den tiki tempu a bira un supervisor
respetá i apresiá. Nunka su integridat i honestidat tabata na duda serka niun partido den Reino. Pa
e motibu aki Cft por a desaroyá i bira un instituto kompletamente independiente ku ta pará riba tur
partido.
Na e momentu aki Cft Kòrsou i Sint Maarten ta konsistí di Señora Margo Vliegenthart komo miembro
riba proposishon di Hulanda i Señor Alberto Romero riba proposishon di Kòrsou. A postulá Señor
Richard Gibson serka Lareina komo miembro riba proposishon di Sint Maarten. Den Cft Bonaire, Sint
Eustatius i Saba tin tambe señor Max Pandt riba proposishon di islanan BES huntu ku señora
Vliegenthart. Konseho di Minister lo trata e asuntu di un presidente nobo pa Cft mas pronto ku ta
posibel.
[Final di Komunikado]
Nota pa redakshon – no pa publikashon
Teksto pa foto:
Den su funshon komo presidente, profesor Weitenberg a sa di lanta Cft i hasi esaki un órgano di
outoridat.
Persona di kontakto Cft:
Sekretariado Kolegio di supervishon finansiero
Kees van Nieuwamerongen - Sekretario / Jacob de Glee – Konsehero di Maneho i Komunikashon
Telefòn (09) 461-9081 / (09) 461-9082 / (09) 461-9084
Email info@cft.an
Internet www.cft.an
Kontakto pa prensa:
Jefka Martha-Alberto
Telefòn (09) 512-6861

Pagina 1 van 1

COLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT

De Rouvilleweg 39
Willemstad, Curaçao
T (+5999) 46 19 081

info@cft.an

Press Release
September 5th, 2011

Hans Weitenberg resigns as Cft president
Prof. drs. Hans Weitenberg has notified Minister Donner of Internal Affairs and Kingdom
Relations that due to health problems, he resigns as president of the Board of Financial
supervision (College financieel toezicht - Cft).
Professor Weitenberg started out in 2007 as Cft president. As of 2007 Cft supervised the public
finances of Bonaire, Sint Eustatius and Saba based on the General Decree of the Kingdom. In 2008
Curaçao and Sint Maarten followed. After the state reform two new Boards of financial supervision
emerged; on October 10th, 2010 Professor Weitenberg assumed the presidency of both.
Professor Weitenberg managed to build up Cft, which was controversial at its start, to an
authoritative institution. Because of his material knowledge of public finances and his love for and
involvement in the Caribbean part of the Kingdom, Professor Weitenberg soon became a respected
and appreciated supervisor. His integrity and fairness made him an unquestioned person for all
parties in the Kingdom. This eased the way for Cft to develop into a completely independent
institute that stands above all parties.
Cft Curaçao and Sint Maarten consists now of Ms. Margo Vliegenthart as member upon proposal of
the Netherlands and Mr. Alberto Romero upon proposal of Curaçao. Mr. Richard Gibson has been
postulated at the Queen as member for Sint Maarten. For the Cft which is responsible for Bonaire,
Sint Eustatius and Saba, Mr. Max Pandt is member upon proposal of the BES islands, alongside Ms.
Vliegenthart. The Kingdom Council of Ministers shall decide shortly on a new Cft president.
[End Press Release]
Note for the editing department – not for publication
Caption:
As its president Professor Weitenberg managed to build up Cft to an authoritative institution.
Contact person Cft:
Secretariat Board of financial supervision (College financieel toezicht - Cft)
Kees van Nieuwamerongen - Secretary / Jacob de Glee – Management and Communications
advisor
Telephone (09) 461-9081 / (09) 461-9082 / (09) 461-9084
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Internet www.cft.an
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