
Mede naar aanleiding van een
aangifte van 18 september 2012
en een aangifte van 22 oktober
2012 naar vermeende strafbare
feiten, is door de procureur-ge-
neraal van Curaçao en Sint
Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba op 28 januari
vorig jaar opdracht gegeven aan
de Landsrecherche Curaçao tot
het instellen van een feiten-
onderzoek naar de beschuldigin-
gen. ,,De resultaten van dit fei-
tenonderzoek, in samenhang
met binnengekomen informatie
uit het buitenland, hebben ertoe
geleid dat in opdracht van de
procureur-generaal sedert 6 juni
vorig jaar een strafrechtelijk
onderzoek onder naam Babel
plaatsvindt”, legt het OM uit. In
het kader van dit onderzoek heb-
ben er op 9 december van vorig
jaar een aantal huiszoekingen,

onder andere in het huis van
Schotte in Saliña, plaatsgevon-
den waarbij onder meer laptops,
gegevensdragers en documen-
ten in beslag zijn genomen voor
nader onderzoek. 

Mocht het Openbaar Ministe-
rie het in het belang van het
onderzoek nodig achten dat
Schotte en Van der Dijs langer

gedetineerd blijven, dan zal de
inverzekeringstelling met acht
dagen verlengd (moeten) wor-
den en zullen de verdachten
morgen of vrijdag aanstaande
voorgeleid moeten worden bij
een rechter-commissaris. Die
zal dan moeten oordelen of de
aanhoudingen rechtmatig zijn
geweest.
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Verzoek
wraking
afgewezen 
Scholte kan klachten tegen
KFO-advocaten blijven behandelen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De argumenten die de drie advocaten
Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Anthony Eustatius en Chester
Peterson ter tafel brachten om voorzitter van de Raad
van Toezicht op de Advocatuur (RvT) Maroeska Scholte
te wraken waren niet voldoende. 

De wrakingskamer deed
gisteren uitspraak en wees het
wrakingverzoek af. 

Hiermee blijft Scholte de
voorzitter van de Raad van Toe-
zicht op de Advocatuur (RvT) en
zal ze als voorzitter de klachten
tegen het drietal behandelen.
Tijdens de openbare zitting van
de wrakingskamer op 13 mei de-
den de Kòrsou Fuerte i Outón-
omo (KFO)-advocaten uit de
doeken waarom zij vinden dat
Scholte als voorzitter van de RvT
moet worden vervangen. 

Zo twijfelen ze aan haar on-
partijdigheid en zeiden ze dat zij
vooringenomen was als het gaat

om de KFO-advocaten. De uit-
spraak van de kamer: ,,De wra-
kingskamer komt tot de con-
clusie dat de door ver-
zoekers aangevoerde omstan-
digheden, ook tezamen bezien,
onvoldoende zwaarwegende
aanwijzing opleveren dat ver-
weerster (Scholte, red.) een 
vooringenomenheid koestert je-
gens verzoekers dan wel het
voorliggende geschil, of dat 
de bij verzoekers daarvoor be-
staande vrees objectief gerecht-
vaardigd is. Een objectiveer-
bare schijn van partijdigheid is
evenmin aannemelijk gewor-
den.”

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De afdeling leer-
plichtbrigade en de afdeling
voor vrijstelling van onderwijs
als gevolg van een reis en de af-
deling schooltransport zijn van-
daag gesloten. Dat heeft het mi-
nisterie van Onderwijs, Weten-

schap en Cultuur bekendge-
maakt. 

De sluiting is nodig omdat de
ambtenaren van de dienst van-
daag een bijzondere werkdag
hebben. De overige afdelingen
van het ministerie zijn normaal
geopend.
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 31-jarige op Cu-
raçao geboren S.R. is gisteroch-
tend aangehouden op verden-
king van schending van de Wa-
penwet. Dat heeft de politie
gisteren bekend gemaakt. 
Eerder die ochtend was er bij de
politie een melding binnengeko-
men van een verdachte auto in
de buurt van de Erosweg/Jong-
bloedweg. De auto werd door pa-
trouillerende politieagenten ge-
spot. 

De bestuurder in de verdachte
auto reed met hoge snelheid

weg toen hij de politie in de ga-
ten kreeg. De politie zette hierop
de achtervolging in. 

Bij het kruispunt van de Ca-
sandraweg/Van Goghstraat
werd de verdachte wagen door
de politie tot stilstand gebracht
waarna de auto doorzocht werd.
Daarbij werd een vuurwapen
van het merk Glock aangetrof-
fen op de grond, net voor de pas-
sagiersstoel. 

De verdachte is na de aanhou-
ding voorgeleid bij een officier
van justitie en zit lopende het
onderzoek vast. 
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