
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar Mi-
nisterie (OM) is zich bewust van
het belang om het onderzoek
‘Babel’ zo snel mogelijk voor de
rechter te brengen. Zodra het
onderzoek gereed is zullen beide
verdachten, Gerrit Schotte en
zijn partner Cicely van der Dijs,
worden gedagvaard om voor de
rechter te verschijnen. Dat laat
het OM weten in een toelichting
op het verdere verloop van de
zaak. Volgens het OM heeft de
invrijheidstelling van de MFK-
voorman dinsdag door de rech-
ter-commissaris geleid tot ‘enig

onbegrip en/of speculaties in de
gemeenschap’. Het OM legt
daarom nogmaals de gang van
zaken uit: ,,De verdachte G.F.S.
is samen met de medeverdachte
C.R.D. aangehouden in het ka-
der van een al langer lopend
strafrechtelijk onderzoek naar
valsheid in geschrifte en witwas-
praktijken. In het kader van dat
onderzoek zijn al eerder huis-
zoekingen geweest, zowel hier
als in het buitenland.”

In dat onderzoek worden ook
meegenomen de bij de huiszoe-
king aangetroffen ‘jammers’
(stoorzenders), alsmede een, als
vermist opgegeven, diplomatiek
paspoort. Na de aanhouding van
Schotte werd hij geconfronteerd
met de bevindingen uit het straf-
rechtelijke onderzoek en werd
hem de mogelijkheid geboden
om hieromtrent verklaringen af
te leggen. ,,Om te voorkomen
dat de verdachte omtrent zijn

verklaringen nadere afspraken
met derden kon maken of moge-
lijke getuigen zou kunnen beïn-
vloeden, het zogeheten collusie-
gevaar, werd gekozen voor een
detentie van in eerste instantie
maximaal tien dagen. Daarbij
werden ook bepaalde beperkin-
gen opgelegd, zoals het verbod
om met anderen contact op te
nemen”, aldus het OM. 

Dinsdagavond oordeelde de
rechter-commissaris dat het
onderzoeksbelang niet meer zo-
danig groot was dat de detentie
langer hoefde voort te duren. Hij
baseerde dat onder meer op het
feit dat er al diverse onderzoeks-
handelingen zijn verricht alsme-
de de uitgebreidheid van het in-
middels aanwezige proces-ver-
baal. Als de verdachte Schotte
niet meewerkt aan het verdere
onderzoek, kan het Openbaar
Ministerie overigens opnieuw
zijn detentie verzoeken.
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Delegaties
Ipko wacht
volle agenda
Van onze correspondent
Den Haag - Gezondheidszorg, integriteit van bestuur,
onderwijs, economische kansen in het Koninkrijk, ener-
gie, mensenhandel en jongeren zijn de onderwerpen
waarover volgende week die op de agenda staan. 

Hierover zal tijdens het Inter-
parlementair Koninkrijksover-
leg (Ipko) in Den Haag door de
delegaties van Curaçao, Aruba,
Sint Maarten en Nederland wor-
den gesproken. 

Het Interparlementair Ko-
ninkrijksoverleg begint dinsdag
met een ontvangst van de drie
delegaties uit de Caribische lan-
den door de voorzitters van de
Eerste en Tweede Kamer, Ankie
Broekers-Knol en Anouchka van
Miltenburg. Daarna houden alle
delegatieleiders een korte toe-
spraak. Dat gebeurt in de monu-
mentale plenaire zaal van de
Eerste Kamer. Vervolgens ko-
men de rapportages aan de orde
van de gezamenlijke werkgroe-
pen die zich heen gebogen over
de thema’s gezondheidszorg, in-
tegriteit van bestuur, onderwijs
en economische kansen in het
Koninkrijk.

Op woensdag brengen de de-
legaties een bezoek aan het wer-
kervaringsproject de Herstelling
in Amsterdam. Terug in Den
Haag wordt ’s middags gedebat-
teerd over energie en jongeren.
Bij dat laatste onderwerp wordt
het Unicef-rapport over de kin-
derrechten in de Cariben betrok-
ken alsmede de slotverklaring
van het Koninkrijksjeugdparle-
ment dat vorige week op Sint
Maarten is gehouden. Tevens

wordt gesproken over de proble-
matiek van kansarme jongeren
binnen het Koninkrijk.

Tussen de bedrijven door
worden de delegaties ontvangen
door minister-president Mark
Rutte.

Donderdagmorgen is er 2,5
uur uitgetrokken om het over
mensenhandel en gedwongen
prostitutie te hebben. ’s Middags
wordt een kijkje genomen bij
het Kinderrechtenhuis in Lei-
den. Het Ipko wordt vrijdag af-
gesloten met de vaststelling en
ondertekening van de afspra-
kenlijst en een gezamenlijke
persconferentie van de vier dele-
gaties.

De beraadslagingen tussen de
delegaties zijn via een livestream
rechtstreeks te volgen - afhanke-
lijk van de locatie - op de website
van de Eerste Kamer en van de
Tweede Kamer. Ook de afslui-
tende persconferentie is via het
internet te volgen.
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Heerlijke verse Noordzee tong, 
Schotse Zalm, Noorse Skrei en 

natuurlijk Limburgse Asperges.

Babel ‘zo snel mogelijk’ voor rechter

Eerste steen nieuw hospitaal Aruba

De Arubaanse premier Mike Eman heeft woensdag
de eerste steen voor de bouw van de nieuwe zieken-
huistoren, naast het bestaande Horacio Oduber
Hospitaal, gelegd. De bedoeling is dat het gebouw
over twee jaar wordt geopend. FOTO REGERING ARUBA

Delegatie 
JetBlue op
Curaçao
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een delegatie van
JetBlue Airways, waaronder de
directeur Latin America & Carib-
bean Chad Meyerson, heeft on-
langs een bezoek gebracht aan
Curaçao Airport Partners (CAP).
JetBlue Airways is een Ameri-
kaanse low-fare luchtvaartmaat-
schappij. Het bedrijf werd in
2000 opgericht en doet in-
middels 75 bestemmingen aan
in twaalf landen. Naast de Vere-
nigde Staten (inclusief Puerto
Rico) zijn dit Aruba, de Bahama-
’s, Bermuda, de Dominicaanse
Republiek, Mexico en Sint Maar-
ten. Of het bezoek bedoeld was
om Curaçao aan deze lijst toe te
voegen, is niet bekend. 
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