
Van onze correspondent
Den Haag - Tweede Kamerlid
Ronald van Raak (SP) vindt dat
er een verkeerd signaal uitgaat
van het uitstel van de rechtszaak
tegen het Sint Maartense Staten-
lid Patrick Illidge. De parlemen-
tariër, verdachte in de Bada
Bing-zaak, is door het Openbaar
Ministerie ten laste gelegd
150.000 dollar aan steekpennin-
gen te hebben aangenomen, ille-
gaal wapenbezit en het facilite-
ren van illegale prostitutie. Illid-
ge vestigde de aandacht op zich
met zijn hoofdrol in een uitge-
lekte, buiten zijn medeweten 
gemaakte video waarop te zien is
hoe hij 15.000 dollar smeer-
geld van bordeelbaas Jaap van
den Heuvel aanneemt in ruil
voor het regelen van een 
verblijfs- en werkvergunning
voor diens buitenlandse perso-
neel. Vanwege een rechterswis-
seling zal de zaak op zijn vroegst
volgend voorjaar worden behan-
deld. 

Voor Van Raak reden om
schriftelijke vragen te stellen aan
minister Ronald Plasterk (PvdA)
van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties:

,,Deelt u de opvatting dat het
bijzonder slecht is voor het ver-
trouwen van mensen op Sint
Maarten in de politiek dat de
rechtszaak tegen parlementariër
Patrick Illidge niet eerder zal
starten dan na maart 2015?” 

De SP'er wil verder weten of
de bewindsman het met hem
eens is dat ‘een onderzoek naar
een parlementariër dat al twee
jaar duurt, bij mensen het oor-
deel bevestigt dat op Sint Maar-
ten zaken tegen politici op de
lange baan worden geschoven’.
Van Raak noemt de tenlasteleg-

ging 'serieus' genoeg om juist
haast te maken.

Het Kamerlid vraagt Plasterk
voorts of ‘het klopt dat andere
politici, die bij de komende ver-
kiezingen mogelijk verkozen

worden, als (mede)verdachte in
deze zaak zijn gehoord’. En:
,,Kan Patrick Illidge na de ver-
kiezingen gebruikmaken van de
riante wachtgeldregeling op Sint
Maarten?”

Dit komt mede door diverse
activiteiten die plaatsvinden die
niet zijn begroot, zoals groot-
schalige moordonderzoeken, be-
veiliging van ministers en parle-
mentariërs en voortschrijdend
inzicht bij de regering die acties
vergen die niet gebudgetteerd
waren. Dit antwoordt de rege-
ring op opmerkingen van de
Raad van Advies (RvA) bij de be-
groting 2014, die het opvalt dat
het overwerk structureel van

aard is en te veel op de begroting
drukt. ,,De RvA constateert dat
de uitgaven in het kader van
overwerk een structureel karak-
ter vertonen. Er is op de ont-
werpbegroting 2014 een bedrag
van 12,3 miljoen gulden gebud-
getteerd voor overwerk. Het voor
overwerk gebudgetteerde bedrag
neemt in de jaren 2015 tot en
met 2017 toe. Niet alleen de RvA
vraag hier aandacht voor, maar
ook de Sectordirecteur Financi-

eel Beleid en Begrotingsbeheer
doet dit in een brief gedateerd 8
juli 2013. In deze brief is aan-
dacht gevraagd voor met name
de overschrijding van de perso-
neelsbudgetten die vooral ver-
oorzaakt wordt door een over-
schrijding van het overwerkbud-
get bij Korps Politie Curaçao
met circa 9,0 miljoen gulden.
De RvA merkt verder op dat

reeds bij de behandeling van de
nota van wijziging op de eerste
suppletoire begroting 2013 een
structurele verhoging van 4 mil-
joen gulden aan overwerk is ge-
constateerd die overigens meer-
jarig doorwerkt. Ook hier heeft
de RvA kanttekeningen bij ge-
plaatst. Aangezien voornoemd
bedrag enorm op de begroting
van het ministerie van Justitie

drukt, adviseert de RvA de rege-
ring om een oplossing te vinden
voor dit structurele probleem.”

Het antwoord van de regering
luidt: ,,De regering heeft 12,3
miljoen gulden beschikbaar ge-
steld voor overwerk. Genoemde
acties kunnen resulteren in een
beroep op het budget van over-
werk dat hoger kan zijn dan 12,3
miljoen gulden.”
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EXECUTORIALE VERKOOP

Op donderdag 18 september 2014, des morgens om 10.00 uur zal, ten 
overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen 
kantore aan de Kaya W.F.G (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens 
artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden 
verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning:

a.het appartementsrecht, uitmakende het 9/380 aandeel in de gebouwen 
met toebehoren en de daarbij behorende grond gelegen in het tweede 
district van Curacao te Groot Piscadera, plaatselijk bekend als G.P. Center, 
Jan Noorduynweg z/n, met het uitsluitend recht van gebruik van de 
gebruikseenheid gelegen op de eerste verdieping van Toren C, aangeduid 
als complexaanduiding 130A/1991 appartementsindex nummer 34;
b. het appartementsrecht, uitmakende het 9/380 aandeel in de gebouwen 
met toebehoren en de daarbij behorende grond gelegen in het tweede 
district van Curacao te Groot Piscadera, plaatselijk bekend als G.P. 
Center, Jan Noorduynweg z/n, met het uitsluitend recht van gebruik 
van de gebruikseenheid gelegen op de tweede verdieping van Toren 
C, aangeduid als complexaanduiding 130A/1991 appartementsindex 
nummer 37;
c. het appartementsrecht, uitmakende het 9/380 aandeel in de gebouwen 
met toebehoren en de daarbij behorende grond gelegen in het tweede 
district van Curacao te Groot Piscadera, plaatselijk bekend als G.P. 
Center, Jan Noorduynweg z/n, met het uitsluitend recht van gebruik 
van de gebruikseenheid gelegen op de tweede verdieping van Toren 
D, aangeduid als complexaanduiding 130A/1991 appartementsindex 
nummer 44;
d. het appartementsrecht, uitmakende het 11/380 aandeel in de gebouwen 
met toebehoren en de daarbij behorende grond gelegen in het tweede 
district van Curacao te Groot Piscadera, plaatselijk bekend als G.P. Center, 
Jan Noorduynweg z/n, met het uitsluitend recht van gebruik van de 
gebruikseenheid gelegen op de eerste verdieping van Toren F, aangeduid 
als complexaanduiding 130A/1991 appartementsindex nummer 59;

De veilcondities zullen 8 dagen voor de verkoopdatum ter inzage liggen 
ten kantore van voornoemde notaris.
Deze condities houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te 
identifi ceren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter 
nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt 
ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingkosten. 

De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te 
houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.

Een ieder kan tot veertien (14) dagen voor de veiling een schriftelijk bod, 
tot het onderhands verkopen van bovenvermeld onroerend goed, bij de 
ondergetekende notaris uitbrengen.

NOTARISKANTOOR NAALDIJK

Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 

Tel: 461-2219/fax:461-2422.

Advertentie

EXECUTORIALE VERKOOP

Op donderdag 11 september 2014, des morgens om 10.00 uur zal, 
ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, 
te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G (Jombi) Mensing 32 op 
Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek 
in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen 
daaropvolgend bij afmijning:

Het tot 2 december 2048 lopend recht van erfpacht op een perceel 
grond gelegen in het tweede district van Curacao, bekend als Blok 
M kavel nummer 7A van het verkavelingsplan “Santa Rosa”, ter 
grootte van 860m2, nader omschreven in meetbrief nummer 309 
van 1977, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als 
Kaya Milon di Seru 45.

De veilcondities zullen 8 dagen voor de verkoopdatum ter inzage 
liggen ten kantore van voornoemde notaris.
Deze condities houden onder meer in dat iedere bieder zich dient 
te identifi ceren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden 
dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, 
een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom 
vermeerderd met de veilingkosten. 

De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen 
en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te 
noemen.

Een ieder kan tot veertien (14) dagen voor de veiling een 
schriftelijk bod, tot het onderhands verkopen van bovenvermeld 
onroerend goed, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.

NOTARISKANTOOR NAALDIJK

Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 

Tel: 461-2219/fax:461-2422.

Er was veel belangstelling op de banendag van de politie. Het overwerkprobleem zou met meer man-
kracht opgelost kunnen worden. FOTO JEU OLIMPIO 

Overwerk
politie drukt
begroting
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het beschikbare bedrag voor overwerk bij de
politie wordt de laatste jaren telkens overschreden. 

Uitstel zaak Illidge geen goed signaal


