
,,Niemand wil liever dat de
moord op Wiels wordt opgelost
dan ik. Ik ben onschuldig. Er

worden in deze zaak allerlei 
namen genoemd van onschul-
digen. Doordat de roddels 

op papier verschijnen raakt het
RST (Recherche Samenwer-
kingsteam, red.) in een tunnelvi-
sie.” Volgens Jamaloodin ben je
in een kleine gemeenschap als
Curaçao al veroordeeld als je
wordt opgepakt. Hij vindt dat
het tijd is om het rechtssysteem
te hervormen, al zei hij er niet
bij hoe.

De ex-minister van MFK
prees uitvoering zijn advocaten
Chester Peterson en Paula Jan-
sen, die ‘elke keer weer naar Bar-
ber kwamen’ om met hem te
praten. Ook zijn bewaarders kre-
gen alleen maar complimenten.
Jamaloodin noemde al hun na-
men. ,,Zij hebben ervoor ge-
zorgd dat ik op de been bleef. En
ze zorgden niet alleen voor mij,
maar voor alle mensen die hier
zitten.” Die zorg was hoognodig,
want de omstandigheden waren
volgens Jamaloodin beestachtig.
,,Ik zat eigenlijk in een cachot
van 3 vierkante meter. Ik zat
daar 23 uur per dag alleen, zon-
der contact met mensen, zonder
iets te doen te hebben. Voor het
toilet moet je hurken en je moet
je wassen in de airconditioning.
Mijn huid was zo droog, die
voelde aan als cement.”

De rechter-commissaris wees
het verzoek tot vrijlating, dat de
raadslieden van Jamaloodin
maandag hadden ingediend, toe
met als argument ‘dat er op dit
moment nog onvoldoende ern-

stige bezwaren zijn’ om hem
langer vast te laten zitten. Daar
wordt aan toegevoegd ‘dat er ze-
ker nog een verdenking bestaat’
tegen de ex-minister. Jamaloo-
din is verdachte in de zaak Maxi-
mus, het onderzoek naar de in-
tellectuele daders, ofwel de op-
drachtgevers, van de moord op
Helmin Wiels.

Het Openbaar Ministerie laat
weten te overwegen in hoger be-
roep te gaan tegen de vrijlating.
Dat is in dit geval mogelijk, om-
dat het verzoek van de raadslie-
den niet is gedaan op basis van
artikel 91 van het Wetboek van
Strafvordering, zoals vorige
week het geval was bij medever-
dachte loterijbaas Robbie dos
Santos. ,,Het onderzoek duurt
onverminderd voort”, besluit het
OM in een persbericht.

De exacte verdenking tegen
Jamaloodin is door het OM niet
bekendgemaakt. Zelf zegt hij
daar ook niets over. Afgelopen
vrijdag nog werd zijn aanhou-
ding verlengd, waarop zijn advo-
caten maandag het verzoek tot
opheffing of schorsing van zijn
bewaring bij de rechter-commis-
saris indienden. Jamaloodins
halfbroer Robbie dos Santos is
eveneens verdachte in de zaak
Maximus. Hij werd een kleine
week later aangehouden, maar
kon na twee dagen alweer naar
huis. Ook hij blijft overigens ver-
dachte. 
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TDS offices closed

TDS Management announces that 
because of the move, its offices will be 
closed on:

Thursday August 7th, 2014 and

Friday August 8th, 2014

As of Monday August 11th, 2014,
customers can visit the new TDS office 
at Vinik Plaza Sta. Rosaweg 89, where 
the former UTS Store was located.

Please take good note of this.
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Veiling 21 augustus  2014 

Damasco Resort 
Kavel E-125 

(Jan Thiel) 
 

woonhuis in aanbouw 
eigendomsgrond 511 m² 

 
Minimum prijs ANG 342.500,00 

Veiling begint om 10:00 uur (a.m.) bij Notariskantoor   
Hu-A-Ng.  Veiling kan zonder vooraankondiging worden 
afgelast. Prijzen zijn onderhevig aan verandering. 
Veilingkosten zijn niet inbegrepen. 

 

Jamaloodin:
Verdacht
door roddels
Verdachte in zaak Maximus 
op vrije voeten gesteld
Ven een onzer verslaggevers
Willemstad - Ex-minister van Financiën George
Jamaloodin is voorlopig weer vrij man. Toen hij gisteren
het cellencomplex op Barber verliet, liet hij luid en dui-
delijk weten dat hij dertien dagen onschuldig had vast-
gezeten. 

‘RvC airport
Bonaire gaat
dialoog uit 
de weg’
Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Met het aftreden
van de voltallige Raad van Com-
missarissen (RvC) van Bonaire
International Airport (BIA) gaat
de raad een constructieve dia-
loog uit de weg. Dat zegt het Be-
stuurscollege (BC) van Bonaire
in een reactie. Het BC betreurt
de stap en zegt dat het hecht aan
de toepassing van de Code Cor-
porate Governance. De RvC trad
af uit onvrede met de politieke
bemoeienis met de luchthaven,
een overheidsvennootschap.
Het BC zou zich niet houden
aan de Code, waarin de regels
voor goed bestuur zijn opgeno-
men.

Het BC stelt dat de RvC nalaat
te vermelden dat de Code de ver-
antwoordelijkheid is van de RvC
en het bestuur en niet van de
aandeelhouder. Het Bestuurs-
college zegt de Raad bij herha-
ling de afgelopen jaren te heb-
ben aangesproken op toepassing
van de Code, ‘zonder het nood-
zakelijke resultaat’.

Beide partijen zeggen nadruk-
kelijk dat de luchthaven in een
cruciale periode zit waarin be-
langrijke beslissingen worden
genomen. Het BC zegt dat juist
daarom onlangs drie nieuwe
commissarissen zijn benoemd
met internationale ervaring. Op
12 augustus stond een vergade-
ring gepland met dit commissa-
riaat, waarop onder andere de
Code Corporate Governance be-
sproken zou worden. Een van de
belangrijkste knelpunten voor
de RvC zou juist het benoemin-
genbeleid zijn en met name de
voorgenomen benoeming van
ex-gedeputeerde Burney El Ha-
ge tot directeur van BIA. De raad
voelt zich hierdoor gepasseerd
en overbodig. De pogingen om
een voor beide partijen werkbare
situatie te creëren zijn gestrand,
zegt de RvC. Het BC zegt het be-
sluit om af te treden te respecte-
ren. Er zal ‘in het algemeen be-
lang’ zo snel mogelijk een nieu-
we Raad van Commissarissen
worden benoemd.

Ex-minister George Jamaloodin gisteren tijdens zijn vrijlating. 
FOTO JASON LAU-A-KIEN
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