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Succesvol feest voor 300 kinderen

Fundashon Integrá heeft afgelopen donderdag samen met BAB en
Freewinds voor driehonderd kinderen een succesvol feest georgani-
seerd dat gepaard ging met een concert. Artiesten zoals Michele
Henderson, David Pomeranz en Ced Ride hebben hierbij opgetre-
den. Pomeranz heeft een van de liedjes uit de bekende kinderfilm
‘The Chipmunks’ nagezongen, wat voor een enthousiaste sfeer
zorgde bij de kinderen. FOTO’S ANTILLIAANS DAGBLAD

‘Politici staan niet
boven burgers’
Van een onzer verslaggevers
Phillipsburg - Met het implementeren van artikel 123 in de Sint Maartense
Staatsregeling en de daarmee verbonden ‘Landsverordening vervolging politieke
gezagdragers’, wordt een ongelijke behandeling bewerkstelligd tussen politici en
‘gewone mensen’. 

Opvallend is ook dat de gou-
verneur onder de ‘gewone men-
sen’ gerekend wordt. Hiermee
hebben de Sint Maartense politi-
ci bij het aanvangen van het
nieuwe land al meteen een 
verkeerd voorbeeld gesteld. Dit
is de mening van het Good 
Governance comité van de 
Sint Maartense orde van advoca-
ten, ‘the Sint Maarten Bar Asso-
ciation’, onder voorzitterschap
van voorzitter Roeland Zwanik-
ken. Het comité spreekt van dis-
criminatie bij deze ‘immuni-
teitsregeling’ en pleit voor on-

middellijke intrekking van deze
wet. 

Artikel 123 van de Staatsrege-
ling stelt dat vervolging van een
minister of een lid van de Staten
voor het begaan van een misdrijf
alleen door de procureur-gene-
raal (PG) of een door hem aan te
wijzen ander lid van het Open-
baar Ministerie kan gebeuren.
Hiermee genieten ministers en
Statenleden een bepaalde im-
muniteit of een privilege tegeno-
ver de gewone burger die bij een
misdrijf onmiddellijk opgepakt
en vervolgd kan worden. Het co-
mité beroept zich op internatio-
nale verdragen voor de rechten
van de mens en stelt dat de rege-
ling bovendien in strijd is met
artikel 16 van de Sint Maartense

Staatsregeling waarin gesteld
wordt dat alle inwoners van Sint
Maarten gelijk zijn en gelijk be-
handeld moeten worden. De ad-
vocaten wijzen erop dat in
Nederland sinds 1848 onder-
scheid wordt gemaakt in mis-
drijven en ambtsmisdrijven.
Gaat het om ambtsmisdrijven
dan zijn daar wel bepaalde privi-
leges aan verbonden. ,,Maar op
Sint Maarten zijn we terug in de
tijd en genieten politici ook een
immuniteit als het gaat om mis-
drijven die geen ambtsmisdrij-
ven zijn”, zo wordt in een uitvoe-
rige verhandeling aangehaald. 

De bakker verliest 
ook zijn baan

Niet gelijk
met 

Curaçao
De Sint Maartense Orde
van Advocaten stelt boven-
dien dat vanuit Curaçaose
optiek kan worden gesigna-
leerd dat deze aparte wijze
van strafprocesrecht in
strijd lijkt met de Samen-
werkingsregeling van 20
april 2010 die overeengeko-
men is tussen Aruba, Cura-
çao en Sint Maarten. Daar-
in is afgesproken dat het
procesrecht, waaronder
dus ook het strafproces-
recht, eenvormig zal wor-
den geregeld. De orde
neemt daarbij aan dat Cu-
raçao en Aruba geen plan-
nen hebben ook een derge-
lijke immuniteitsregeling
in te voeren. 

Tevens wordt aange-
voerd dat voor 10-10-10 een
aantal consensusrijkswet-
ten zijn ingevoerd, waaron-
der die op het Openbaar
Ministerie (OM). ,,In deze
regeling zijn er geen beper-
kingen opgenomen aan de
taken van het OM”, zo
voert de Orde aan, verwij-
zend naar het niet meer zo-
maar mogen vervolgen van
een Sint Maartense politi-
cus. ,,Het is de vraag of de
nieuwe landen, die hiërar-
chisch onder rijksniveau
vallen, opeens wel beper-
kingen aan dat OM kunnen
opleggen en of dit van ko-
ninkrijkswege wordt toege-
laten”, zo besluit de Orde.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Gerecht in
Eerste Aanleg heeft de werkge-
ver van een man die bij het ge-
bruik van een snijmachine twee
vingers verloor, aansprakelijk
gesteld voor de geleden schade.
Het gaat om een bedrijfsongeval
bij Tiensome Enterprises op
Sint Maarten. De werknemer
trad op 1 december 2001 in
dienst van Sunny Food, een
supermarkt op Sint Maarten, als
magazijnmedewerker. Na enke-
le jaren is hij aan een vleessnij-

machine te werk gesteld. Op 1
september 2006 vond het onge-
val plaats. Bij beschikking van 8
februari 2008 heeft de directeur
van de Sociale Verzekerings-
bank de werknemer met ingang
van 1 maart 2008 een blijvende
ongevallenuitkering toegekend
onder meer op grond dat hij blij-
vend arbeidsongeschikt is. Het
vonnis werd pas dit jaar gewe-
zen. De werknemer wilde via het
Gerecht de werkgever aanspra-
kelijke stellen voor de schade.
Hij vindt dat Sunny Food tekort

is geschoten in haar zorgplicht
jegens hem waardoor hij materi-
ële in immateriële schade heeft
geleden.

De rechter voert in het vonnis
aan: ,,De werkgever is verplicht
de lokalen, werktuigen en ge-
reedschappen, waarin of waar-
mede hij de arbeid doet verrich-
ten, op zodanige wijze in te rich-
ten en te onderhouden, alsmede
omtrent het verrichten van de ar-
beid zodanige regelingen te tref-
fen en aanwijzingen te verstrek-
ken, dat de arbeider tegen gevaar

van lijf, eerbaarheid en goed zo-
ver beschermd is, als redelijker-
wijs in verband met de aard van
de arbeid gevorderd kan wor-
den. Zijn die verplichtingen niet
nagekomen, dan is de werkgever
gehouden tot vergoeding der
schade, tenzij het bewijs wordt
geleverd, dat die niet-nakoming
aan overmacht, of die schade in
belangrijke mate mede aan gro-
ve schuld van de arbeider is te
wijten.” 

De rechter stelt vast dat de toe-
dracht van het ongeval niet vast-
staat. De werknemer zal moeten
bewijzen dat Sunny Food niet
aan haar verplichtingen heeft
voldaan. Sunny Food ontkent
dat zij in haar zorgverplichting
is tekortgeschoten en zal moe-
ten bewijzen dat het ongeval
plaatsvond door tekortkoming
van de werknemers. De werkne-
mer heeft aangevoerd dat hij
éénmaal uitleg heeft gekregen
over de werking van de snijma-
chine en dat hij een paar on-
bruikbare, te grote, veiligheids-
handschoenen kreeg. Er zijn
geen veiligheidsinstructies gege-
ven. Sunny Food stelt dat de
werknemer de snijmachine na
gebruik aan heeft laten staan en
heeft nagelaten de veiligheids-
kap naar beneden te halen. Ver-
volgens is hij iets anders gaan
doen en is hij met zijn hand
langs de machine gekomen. 

Wet vereist een hoog 
veiligheidsniveau
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