
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Er is ingebroken
bij ArkeFly. Dit was in de nacht
van zaterdag op zondag 11 mei
in het kantoor van ArkeFly aan
de Schrottegatweg-Oost. De
melding kwam om 5.14 uur ‘s
ochtends binnen bij de politie. 

Lara Soetekouw, area mana-
ger van ArkeFly, vertelt: ,,De da-
der of daders hebben de ruit van
een van onze twee voordeuren
ingeslagen en konden op die
manier naar binnen komen. Het
is nog onbekend hoeveel perso-

nen bij de inbraak betrokken
zijn. De politie doet daar mo-
menteel onderzoek naar.”

De politie verklaart dat er een
kleine kluis is buitgemaakt met

een grote hoeveelheid geld. Soe-
tekouw kan dit niet bevestigen.
,,Ik kan wel zeggen dat er alleen
schade aan de deur is. Die wordt
momenteel gemaakt en verste-
vigd. In de tussentijd is de win-
kel wel gewoon open. De klan-
ten kunnen via de andere in-
gang de winkel betreden.”

De recherche onderzoekt de
inbraak en is op zoek naar infor-
matie over deze zaak. Tips kun-
nen gemeld worden via de tele-
foonnummers: 8666220, 917
of anoniem via 108.

Zo blijkt uit de brief van Sul-
varan waaruit het Antilliaans
Dagblad gisteren al citeerde in
het artikel ‘Aangifte tegen het
OM; advocaat Sulvaran wil lek
MOT-meldingen boven water’.
Het gaat over de zaak-Babel
waarin oud-premier Schotte
(MFK), thans Statenlid, verdacht
wordt van witwassen van geld en
valsheid in geschrifte.

Een kopie van zijn brief van
afgelopen week aan officier van
justitie Philomijn van Logten
ging ook naar de rechters-com-
missarissen M. de Kort en J.
Kroeze. 

Volgens Sulvaran ‘omdat ik
deze aangifte in de komende
procedures zal gebruiken en ik
tevens de indruk heb dat ook de-
ze rechters-commissarissen de
ernst van deze kwestie kennelijk
niet inzien’.

Het belang van de financiële
wereld en de belangen van priva-
cy bij geheimhouding zijn groot,
betoogt de raadsman. Het alge-
meen belang verzet zich daarom
niet alleen tegen doorbreking
van die geheimhouding, maar
ook omdat dit handelen ‘het
systeem in gevaar brengt’.

,,Kennelijk heeft het OM de
integriteit van ons financieel ver-
keer en respect voor de Curaçao-
se wetgever niet hoog in het
vaandel”, concludeert Sulvaran
namens cliënt Schotte en diens
partner Cicely van der Dijs

,,Dit alles betekent dat het OM
geen medewerking had mogen
verlenen aan deze ‘verdachten’
(waarmee hij niet zijn eigen cli-
ënten bedoelt, maar vermoede-
lijk de personen die de MOT-
meldingen van Schotten lieten
uitlekken, red.). U en de RC’s,
met wiens zegen u kennelijk op-

treedt, hadden dit zonder meer
moeten weten. Wij zijn ervan
overtuigd dat dit de werkelijke
reden is waarom aan ons na vijf
maanden nog geen inzage in de
stukken is verschaft.”

Het is volgens Sulvaran ‘dus
anders dan RC Kroeze meent
niet de integriteit van de Cura-
çaose politiek welke hier op 
het spel staat, maar het vertrou-
wen van de financiële instellin-
gen in het Meldpunt (Ongebrui-
kelijke Transacties, red.), en
vooral ook het vertrouwen van
het publiek in de financiële in-
stellingen’.

De RC vervult meerdere ta-
ken. In het strafrecht neemt hij
beslissingen aangaande het
vooronderzoek. Zo beslist de RC
bijvoorbeeld over de bewaring
en gevangenhouding (dus de de-
tentie voorafgaande aan de te-
rechtzitting) en over huiszoekin-
gen.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In 2013 zijn door
het Hof van Justitie organisatori-
sche maatregelen genomen om
achterstanden in het afhandelen
van rechtszaken te voorkomen.
Maar, zo staat in het jaarverslag
2013: ,,De hoge werklast in com-
binatie met een achterblijvende
capaciteit veroorzaakt dergelijke
achterstanden en aan die oorza-
ken valt weinig te veranderen in-
dien er moet worden bezui-
nigd.” Achterstanden kunnen
namelijk ontstaan door ineffici-
ëntie, bijvoorbeeld door ver-
keerd of te laat verzenden van
oproepingen voor zitting of door
het niet tijdig uitwerken van be-
slissingen van de rechter ten ge-
volge van een te hoge werklast. 

Met werkvoorraden wordt be-
doeld het aantal zaken dat is in-
gestroomd, maar nog niet is uit-
gestroomd. 

Het Hof legt hierover uit: ,,Dit
is niet per definitie gelijk aan
achterstand. Zaken dienen eerst
voor zitting te worden gepland
en op de zitting volgt een beslis-
sing over de vervolgstappen. De
rechter is hierin overigens lijde-
lijk aangezien wet- en regelge-
ving en de wens van partijen be-
palend zijn voor het verdere ver-

loop - en voor een groot deel ook
de duur - van zaken.”

Voor enkele zaakscategorieën
geldt dat het aantal zittingen re-
latief klein is, vanwege de ver-
eiste expertise om deze zaken te
behandelen. 

Zo worden bijvoorbeeld jaar-
lijks slechts twee maal belasting-
zittingen gehouden in alle vesti-
gingen van het Hof op de eilan-
den van de voormalige
Nederlandse Antillen en Aruba,
omdat daarvoor specifieke ken-

nis uit Nederland benodigd is. 
De toename van de doorloop-

tijden van civiele bodemproce-
durezaken in Sint Maarten
schrijft het Hof toe aan het af-
doen van enkele oude zaken. Zo
zijn er langlopende zaken afge-
daan uit 2005 en 2006. 

De doorlooptijd van een zaak
is het aantal dagen tussen de in-
en de uitstroom. De datum van
aanbrengen en inschrijving van
een zaak in het register is de in-
stroomdatum. Het uitstroom-
moment is de datum waarop
een zaak wordt afgedaan door
het wijzen van een eindvonnis of
het geven van een eindbeschik-
king. Daarnaast kan een zaak
worden afgedaan door een in-
trekking of royement.
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Staten vergaderen in nieuwe zaal

In de Statenzaal aan het Wilhelminaplein in Punda is gisteren voor het eerst vergaderd door de Staten.
Alhoewel de vergaderzaal al helemaal gereed is, is de ingang aan het Wilhelminaplein nog niet hele-
maal voltooid. Sinds Curaçao op 10 oktober 2010 een autonoom land is geworden, vergaderde de
Staten in het voormalig Eilandsraadsgebouw aan de Ansinghstraat. Aan de renovatie van de oude
Statenzaal werd sinds december 2012 gewerkt. FOTO JEU OLIMPIO
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Sulvaran valt
ook RC’s aan
Na vijf maanden nog geen inzage
in stukken strafzaak Schotte

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Niet alleen de officier van justitie wordt
aangesproken - ‘te beschouwen als een aangifte’ tegen de
officier - door advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, die
optreedt namens cliënt/politicus Gerrit Schotte, maar
ook de RC’s (rechter-commissarissen) krijgen ervan
langs.


