
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - In de
zaak Babel, waarin
oud-premier Gerrit
Schotte en zijn part-
ner Cicely van der
Dijs verdacht worden
van het witwassen
van geld en valsheid
in geschrifte, is afge-
lopen week een huis-
zoeking gedaan in
Italië. 

Dat heeft het Openbaar
Ministerie (OM) gisteren
bekendgemaakt. Ook zijn
er verschillende getuigen
gehoord. Niet alleen op
Curaçao, maar ook op Sint
Maarten en in Italië. Hoe-
wel het OM zelf geen ver-
dere uitspraken doet over
de huiszoeking, deden er
gisteren al verschillende
geruchten de ronde dat dit
bij Francesco Corallo zou
zijn; het was immers zijn
bedrijf BPlus dat verdach-
te stortingen - een van
140.000 dollar en een van
73.422 dollar - heeft ge-
daan op de rekening van
Van der Dijs. 

Over de huiszoeking in
Italië beperkt het OM op
Curaçao zich tot de vol-
gende verklaring: ,,In de
afgelopen week is op ver-
zoek van het Openbaar
Ministerie, en na daartoe
verkregen toestemming
van de autoriteiten aldaar,
huiszoeking gedaan in Ita-
lië. Daarnaast zijn diverse
getuigen gehoord, zowel
in Italië als in Sint Maar-
ten. Ook op Curaçao zijn
er vandaag (gisteren, red.)
meerdere getuigen ge-
hoord.” 

Schotte zelf, die nog
steeds vastzit, en over wie
de rechter-commissaris
uiterlijk maandag een be-
slissing zal nemen inzake
de rechtmatigheid van de
voortzetting van de inver-
zekeringstelling, is gister-
middag door het onder-
zoeksteam van de Lands-
recherche nader gehoord.

Persrechter bij het Ge-
meenschappelijk Hof van
Justitie, Mauritsz de Kort,
legt uit dat er bij het toet-

sen door de rechter-com-
missaris verschillende
punten zijn waarop gelet
wordt: ,,Zo kijk je als rech-
ter-commissaris of er een
redelijk vermoeden van
schuld is. Met andere
woorden; is er voldoende
verdenking om hem of
haar te detineren. Ook kijk
je naar hoe de aanhouding
is gegaan. Is de verdachte
netjes behandeld?”. Een
ander belangrijk punt
waarop getoetst wordt, is
of een verlenging van de-
tentie niet disproportio-
neel is. ,,Stel iemand heeft
een blikje cola gestolen.
De officier vraagt om ver-
lenging van detentie, om-
dat ze nog één ding moe-
ten uitzoeken. Hiervoor
moet de verdachte nog
eens acht dagen achter slot
en grendel zitten. Dan
heeft deze verdachte in to-
taal tien dagen gezeten
voor de diefstal van een
blikje cola. Dat wordt ge-
zien als disproportioneel.”
Mocht inderdaad besloten
worden dat Schotte nog
acht dagen langer in verze-
kering wordt gesteld dan
is het niet zeker dat hij de-
ze acht dagen ook echt
vastzit. ,,De officier van
justitie mag altijd tussen-
door iemand naar huis
sturen”, laat De Kort we-
ten. 

De levenspartner van
Schotte, Van der Dijs,
werd afgelopen donderdag
op vrije voeten gesteld
door een blunder van een
rechercheur. Officier van
justitie Guillano Schoop
verklaarde donderdag
tegenover deze krant dat
de vrijlating van de metge-

zellin van Schotte door de
rechter-commissaris werd
gemotiveerd met ‘het op-
gewekte vertrouwen bij de
verdachte’. Schoop legde
uit: ,,Eén van de recher-
cheurs die C.R.D. (Van der
Dijs) heeft verhoord, heeft
gezegd dat de verlenging
één dag duurt. De rechter-
commissaris oordeelt dan
dat je bepaalde verwach-
tingen hebt gecreëerd bij
de verdachte.” Naar het
oordeel van de rechter-
commissaris was de voort-
zetting van de inverzeke-
ringstelling onrechtmatig

en werd de onmiddellijke
invrijheidstelling van Van
der Dijs gelast. In het ge-
val van zo’n onmiddellijke
invrijheidstelling kan de
beslissing van de rechter-
commissaris niet meer
worden teruggedraaid.
,,Het enige wat nog kan is
dat de officier opnieuw
vraagt om de bewaring van
de persoon in kwestie”, al-
dus de persrechter. 

Gisteren liet het OM
weten dat het besluit om
Van der Dijs op vrije voe-
ten te stellen niet geba-
seerd is op een miscom-

municatie over het onder-
zoek. ,,De vrijlating van
C.R.D. betreft een beslis-
sing over haar detentie ge-
baseerd op een miscom-
municatie binnen het
onderzoeksteam en niet
over het onderzoek zelf.
Het onderzoek wordt
voortgezet en C.R.D. blijft
verdachte in het onder-
zoek Babel.” 

‘Met HNO gaat
zorg achteruit’
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AD WIKÈNT
Rachel Gortzak inter-
viewde voor haar arti-
kel zogenaamde city-
supporters. Wie zijn
zij en wat doen deze
supporters? In een
artikel van Jan
Gulmans staat kun-
stenares Heleen
Cornet centraal.  Zij is
onder meer bekend
van haar boek ‘Saban
Cottages’ uit 1990.

AdvertentieAdvertentie

•  3 BEDROOM HOMES ON RESORT
• OWNED LAND
• APROX. 200M2 

call: 6668900 or 6686422

starting 11am till 4pm

NAFL. 165.000 K.K.

OPEN HOUSE

Saturday May 24th 2014

Babel: inval in Italië
Getuigen op Curaçao, Sint Maarten en in Italië gehoord

Best in Business Award 2014

Schoolleraar Eugène Maduro is gisteren de grote winnaar geworden van de Best in Business Award 2014. De
awarduitreiking die dit jaar in het Santa Barbara Beach Resort werd gehouden, is gericht op jonge ondernemingen
die het afgelopen jaar uitblonken. Maduro heeft met zijn bedrijf Living Green Exotic Furniture dit weten te realise-
ren. Naast een award heeft hij ook een cheque ter waarde van 10.000 gulden in ontvangst mogen nemen. 
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Corallo: Schotte 
nooit geld gegeven

OM wist niets van 
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