
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Advocaat
Peppie Sulvaran is verbol-
gen over het feit dat zijn
wrakingsverzoek door de
rechter is afgewezen. ,,De rot zit behoorlijk diep bij

dit Hof. Corrupte rechters
zijn de nachtmerrie van de
rechtsstaat”, stelt Sulva-
ran.

De advocaat verdedigt
twee verdachten voor wie
vanwege drugssmokkel
een verzoek tot uitlevering
is gedaan door de Verenig-
de Staten (VS). Sulvaran
deed een wrakingsverzoek
omdat één van zijn cliën-

ten in 1999 door rechter
Mijnssen benadeeld zou
zijn. Sulvaran beschuldigt
hem van liegen en vals-
heid in geschrifte. De
rechter verwierp dit afge-
lopen dinsdag.

,,Rechtercollega’s heb-
ben het omstreden hande-
len van de gewraakte rech-
ter in een wrakingsproce-
dure een ‘vergissing’
genoemd. Maar dit is na-

tuurlijk veel groter. De zit-
ting heeft nooit plaatsge-
vonden en de inhoud van
de beschikking is gemani-
puleerd, onjuist weergege-
ven en dus gewoon ver-
zonnen”, stelt Sulvaran
nu.

De advocaat spreekt van
valsheid in geschrifte ge-
pleegd door rechters. ,,Het
is een droevige situatie en
erg beangstigend. Strafad-

vocaten die geen vertrou-
wen meer hebben in de
rechtspraak? Rechters die
corrupt zijn? Ik ben be-
nieuwd wie deze beerput
ooit gaat opruimen.”

De beerput wordt onder
aanvoering van hetzelfde
Hof snel toegedekt, stelt
Sulvaran. ,,Ik weet het wel:
de tijden zullen grimmig
worden. Maar zelfs aan de
rand van het graf zal ik
nog zeggen: dit verdom ik
te accepteren.”

Vergissing of 
corrupte rechters?
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Ook Hof
bezuinigt
Druk op rechtspleging groter; oplopende werkvoorraad
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zal dit jaar bijna
1,3 miljoen gulden minder ontvangen dan waarop het volgens het
Rijksbesluit financiering aanspraak kan maken.

Dat bevestigt de afde-
ling persvoorlichting van
het Gerecht in Eerste Aan-
leg van Curaçao desge-
vraagd tegenover deze
krant. Die korting op het
budget van circa 30,5 mil-
joen (jaarverslag 2012) is
na overleg tussen het be-
stuur van het Hof, de Be-
heerraad en het justitieel
overleg van de vier mi-
nisters van Justitie (van
Curaçao, Aruba, Sint
Maarten en Nederland na-
mens de BES-eilanden Bo-
naire, Sint Eustatius en
Saba) tot stand gekomen.
Daarbij heeft het Hof zich
bereid verklaard om naar
eigen zeggen ‘ook een fors
aandeel te nemen in de be-
zuinigingen vanwege de
overheidsfinanciën van de
landen’. Omdat het Hof
wordt gefinancierd op ba-
sis van het aantal te behan-
delen rechtszaken en dat
aantal de laatste jaren een
stijging - ook in zwaarte en
omvang - laat zien, zou de
personeelsformatie van
het Hof en de gerechten in
2014 eigenlijk moeten

worden vergroot. Met deze
bezuinigingsoperatie zal
dit niet mogelijk zijn. Dat
betekent dat het Hof en de
gerechten met hetzelfde
aantal rechters en mede-
werkers - waarvan de tota-
le personele kosten circa
22,3 miljoen bedragen
(jaarverslag 2012) - meer
en zwaardere zaken zullen
moeten behandelen. ,,Dat
legt een zware druk op de
rechtspleging in de landen
en de verwachting is dat
dit in 2014 tot een oplo-
pende werkvoorraad en
langere doorlooptijden zal
leiden, niet alleen op Cu-
raçao maar ook op Aruba,
Sint Maarten en Bonaire
en bij de bijzondere
rechtscolleges waarvoor
het Hof verantwoordelijk-
heid draagt.”

Het Hof neemt naar ei-
gen zeggen ‘maatregelen
om dit te voorkomen’,
maar ‘bereikt de grenzen
van wat mogelijk is met
behoud van een goede en
verantwoorde rechtsple-
ging’. Voor 2014 wordt
verwacht dat het Hof en de

gerechten in totaal 45.164
zaken zullen moeten be-
handelen. De vaste bezet-
ting is op het moment 34
rechters, verdeeld over eer-
ste aanleg en hoger beroep
en over de vier vestigin-
gen; overigens zijn er ook
plaatsvervangende rech-
ters en hebben de rechters
juridische ondersteuning.

Het Hof, met ‘hoofd-
kantoor’ op Curaçao, staat
onder leiding van presi-
dent Evert Jan van der
Poel. Hij toonde zich al bij
zijn installatie in augustus
2013 bezorgd over het
krappe budget enerzijds
en de enorme werkdruk
anderzijds. De kritische
grens is bereikt verklaarde
Van der Poel, anders gaat
het ten koste van de kwa-
liteit van de rechtspraak.

Hogere griffierechten
zijn ook geen oplossing,
zo waarschuwde eind vo-
rig jaar met klem de Orde
van Advocaten van Cura-
çao, die erop wijst ‘dat dan
het recht van de burger op
toegang tot de rechter
wordt beperkt’.

Ipko-delegatie bij Aloë-plantage

De delegaties parlementariërs van Nederland, Aruba, Sint Maarten en
Curaçao van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) hebben
tussen alle vergaderingen door een bezoek gebracht aan de Aloë
Vera-plantage. Dit jaar vindt het Ipko-overleg op Curaçao plaats, en is
er ondanks de volle agenda ook tijd voor bezienswaardigheden.
Onder meer het Carmabi onderzoeksinstituut en de University of
Curaçao worden aangedaan.                      FOTO’S PARLEMENT CURAÇAO
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