
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Advocaat
Chester Peterson heeft 
het onderzoek ‘Maximus’,
naar de intellectuele op-
drachtgevers achter de
moord op Helmin Wiels,
proberen te beïnvloeden
met zijn onlangs verstuur-
de persbericht ‘tunnelvi-
sie’. 

Dat stelt het Openbaar Mi-
nisterie (OM). Daarom heeft het
OM gisteren een klacht inge-
diend tegen de advocaat bij het
tuchtcollege.

,,In het persbericht heeft mr.
Peterson informatie uit het dos-
sier geciteerd terwijl hij hiertoe
niet gerechtigd was”, aldus het
OM. Maandag stuurde de advo-
caat van Maximus-verdachte Ge-
orge Jamaloodin een persbericht
over de zaak. Daarin deed hij bij-
voorbeeld uit de doeken dat de
Gevolmachtigde minister van
Curaçao in Nederland, Marvely-
ne Wiels, heeft verklaard ‘zeker
te weten’ dat de oud-minister
van Financiën achter de moord
op haar broer zit. 

Jamaloodin kreeg beperkende
maatregelen opgelegd. Dat bete-
kent dat hij niet met anderen in
contact mag komen, behalve
met zijn advocaat. ,,Het doel van
een bevel beperkende maatrege-
len is om te vermijden dat het
onderzoek belemmerd wordt
omdat getuigen of verdachten
hun verklaringen op elkaar kun-
nen afstemmen”, legt het OM
uit. Een advocaat is op dezelfde
wijze gebonden aan het bevel be-
perkende maatregelen als zijn
cliënt dat ook is. Het OM: ,,Hij
kan en mag niet over de zaak
spreken met derden, inclusief
zijn kantoorgenoten. Mr. Peter-
son was van het bevel beperken-
de maatregelen op de hoogte.” 

Met het versturen van het
persbericht, waarin wordt geci-
teerd uit het dossier, heeft hij dit
bevel dus geschonden. In het
persbericht laat hij ook weten
dat, volgens hem, het OM ge-
bruik heeft gemaakt van verkla-
ringen van getuigen met ‘psychi-
sche problemen’ en ‘leu-
genachtige getuigen’. Er zou
bijvoorbeeld zijn verklaard dat
Jamaloodin op zijn kantoor aan-

wezig was, terwijl hij volgens
zijn raadsman toen in het bui-
tenland zat. 

Dit zou volgens hem zijn ver-
klaard door getuigen die na de
dood van Wiels via een medium
contact hebben gezocht met de
overleden politicus om persoon-
lijk advies in te winnen. Peter-
son in het persbericht: ,,Wat
moet men van dit Openbaar Mi-
nisterie denken?”

Het OM hierop: ,,Het uiten
van dergelijke meningen hoort
thuis in de rechtszaal en niet in
de media. Het is aan de rechter
in een strafzaak om te bepalen
hoeveel geloof hij hecht aan een
verklaring.” Door getuigen met
naam en toenaam in het persbe-
richt te noemen en aan hen een
waardeoordeel te hangen heeft
hij deze personen ‘bewust scha-
de berokkend’ is het OM van
mening. ,,Het past niet in een
rechtsstaat om soortgelijke me-
thodes toe te passen.” 

,,Het OM zal uitlatingen die
de grenzen van het fatsoen over-
schrijden telkens bestuderen.

Indien blijkt van een strafbaar
feit zal daar tegen opgetreden
worden. Uiteraard zal het OM

de zaken aan de rechter voorleg-
gen”, waarschuwt het Openbaar
Ministerie ten slotte.
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VACATURE
Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten is een jong, zelfbesturend orgaan dat verantwoordelijk is 
voor de uitvoering van de Pensioenlandsverordening Overheidsdienaren van Sint Maarten.

Voor invulling van onze organisatie zijn wij op zoek naar een ervaren en gemotiveerde 

Senior Financial Administrator
Functie omschrijving:
De Senior Financial Administrator is primair verantwoordelijk voor het controleren van de 
financiële administratie van het APS en rapporteren hierover aan de Directie.

Hij /zij zal o.a. worden ingezet voor:

 uitgaven;

 organisatie.

Functie-eisen:
De senior financial administrator:

 van een financiële administratie, bij voorkeur bij een pensioenfonds of een (levens)  
 verzekeraar;

 rapportages; 

 geschrift;

 in het volgen van trainingen en opleidingen die hieraan bijdragen.

Arbeidsvoorwaarden:

pensioenrechtopbouw en een concurrerend secundaire arbeidsvoorwaarden pakket.

Contact:

‘Peterson beïnvloedt onderzoek’

Interim-directeur Gaby da Costa
Gomez van het nationale spor-
tinstituut (links) en premier Ivar
Asjes. FOTO JEU OLIMPIO
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Behoud van
baan voor
Sedreko 
en FFDK
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De werknemers
van sportorganisatie Sedreko en
Fundashon Fasilidatnan Depor-
tivo Kòrsou (FFDK) hebben de
schriftelijke garantie gekregen
dat zij hun baan behouden en
dat zij uiterlijk op 1 oktober van
dit jaar in dienst treden van het
nog op te richten nationale spor-
tinstituut. 

Dat heeft interim-directeur
Gaby da Costa Gomez van het
nationale sportinstituut in een
schriftelijke verklaring bekend-
gemaakt. Het besluit is gisteren
genomen en geldt voor het ope-
rationele personeel in vaste
dienst of werknemers die een
vaste formatieplaats hebben, zij
behouden hun opgebouwde
rechten. 

In de verklaring stelt Da Costa
Gomez dat het besluit in overleg
en op advies van ambtenaren-
vakbond Abvo is genomen. 
Zodra een team van deskundi-
gen het aantal personeelsleden
over de afgelopen 4 jaar heeft 
geïnventariseerd, zullen de
werknemers de baangarantie-
brief ontvangen. Alleen perso-
neelsleden die vóór of op 25 fe-
bruari in dienst waren, komen
in aanmerking voor de baanga-
rantie. 

Gedwongen stopzetting 
van dienstverlening
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