
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Eigenaar L.M.
(57) van de schroothandel te
Zeelandia die onlangs werd aan-
gehouden wegens het opkopen
van gestolen koper, is weer op
vrije voeten gesteld. Dat heeft
Norman Serphos, de woordvoer-
der van het Openbaar Ministerie
(OM), tegenover het Antilliaans
Dagblad bevestigd. Leider Alex
Rosaria van regeringspartij
PAIS heeft de eigen minister

Nelson Navarro van Justitie hier-
over vragen gesteld. Volgens
Serphos toetst de rechter-com-
missaris alleen het hechtenis-
proces. ,,In dit geval vond hij
niet dat de aanhouding op zijn
plaats was.” De goederen die in
beslag zijn genomen, blijven in
het bezit van Justitie voor nader
onderzoek. Het Gerechtshof laat

weten ‘dat de rechter-commissa-
ris heeft geoordeeld dat het
onderzoek onvolledig was
waardoor de aanhouding en de
inverzekeringstelling van de ver-
dachte onzorgvuldig en derhalve
onredelijk waren’. Omdat koper-
diefstal voor grote problemen
zorgt in de gemeenschap, vindt
Rosaria dat minister Navarro om

uitleg moet vragen bij het Hof.
Hij wijst er op dat de president
van het Gemeenschappelijk Hof
volgens de wet kan optreden te-
gen een rechter die een fout
maakt. De PAIS-leider wil weten
hoe zo’n procedure verloopt en
wanneer dat voor het laatste ge-
beurd is. Ook vraagt Rosaria
zich af of er een klacht kan wor-

den ingediend tegen de beslis-
sing van een rechter-commissa-
ris. Inmiddels heeft de politie
een nieuwe verdachte in deze
zaak aangehouden. N.V.J.L. (32),
geboren in de Dominicaanse Re-
publiek en werkzaam bij de
schroothandel te Zeelandia
waarvan L.M. eigenaar is, is
gistermiddag in de boeien gesla-
gen. L. is manager bij het bedrijf
en wordt nu vastgehouden voor
verhoor.
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Nog twee nachtjes slapen…

Nog maar twee nachtjes slapen en dan barst het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) op het WTC-
terrein in alle hevigheid los. Om alles in goede banen te laten lopen wordt er de laatste dagen met man
en macht gewerkt. Zo staat het Sam Cooke-podium al op zijn plek en wordt ook de laatste hand gelegd
aan de podia ‘Celia’ in het WTC en ‘Sir Duke’ nabij het strand.    FOTO  CURAÇAO NORTH SEA JAZZ FESTIVAL

Eigenaar schroothoop vrijgelaten

Whiteman houdt voet bij
stuk: geen geld Taams
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De overheid heeft
geen geld om de werknemers
van de private zorginstelling
Taams Kliniek te steunen. Dat
verklaart minister van Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Wel-
zijn (SOAW) Ruthmilda Larmo-
nie-Cecilia (PS) nadat zij giste-
ren een gesprek heeft gehad met
minister van Volksgezondheid
Ben Whiteman (PS).

Maandag ondertekende de
kersverse minister een docu-
ment waarin zij zich commit-
teerde in de eerstvolgende verga-
dering van ministers te spreken
over de salarisbetalingen van het
personeel van de Taams Kliniek.

Zij merkte hierbij op dat de be-
trokkenheid van minister White-
man bij deze afspraken onont-
beerlijk was. Gistermiddag had
zij een gesprek met Whiteman.
Hij liet toen wederom weten dat
Taams een private zorginstelling
is en de overheid er niet voor ver-
antwoordelijk is om de financië-
le situatie te herstellen. Larmo-
nie laat weten dat zij dit tevens
heeft doorgegeven aan de voor-
zitter van de zorgbond CBV, Co-
romoto Maria.

Vrijdag is er een centrale com-
missievergadering van de Staten
over de situatie bij de Taams Kli-
niek en de consequenties voor
de volksgezondheid. 

Uitspraak
zaak Wernet
in september
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Op 16 september dient de uitspraak in de
zaak van hoofdcommissaris van de politie Marlon
Wernet tegen het Land. Dat heeft de advocaat van
Wernet, Wilfred Fortin, gisteren tegenover het
Antilliaans Dagblad bekendgemaakt.

In juni trad minister Nelson
Navarro van Justitie in hoger be-
roep tegen het besluit van de
rechter om de schorsing van
Wernet op te heffen. De hoofd-
commissaris van de politie zit
sinds 10 december 2013 thuis
nadat een verdachte in de zaak
Magnus, Luigi ‘Pretu’ Florent-
ina, zelfmoord pleegde in het
cellencomplex te Barber. Wernet
spande een zaak aan tegen het
Land omdat hij naar eigen zeg-
gen onterecht was geschorst.
Ondertussen werd een commis-
sie in het leven geroepen die
moest onderzoeken wat er pre-
cies was gebeurd in Barber. Tij-
dens dit onderzoek zou zijn ge-
bleken dat Wernet niet goed om
was gegaan met zijn verant-
woordelijkheden. Op basis hier-
van heeft Navarro de schorsing
vervolgens ook verlengd. 

Tijdens een persconferentie
in juni liet Navarro weten Wer-
net de kans te hebben gegeven te
reageren op de aantijgingen te-
gen hem. Dit is inmiddels ge-
beurd, zo heeft Fortin gisteren
laten weten. Hoe de verdediging
van Wernet precies luidt of wat
deze inhoudt, wil de raadsman
echter niet zeggen. Hij wil mi-
nister Navarro eerst de kans ge-
ven hierop te reageren. ,,Dat is
vooralsnog niet gebeurd, dus het
lijkt me wel zo netjes de mi-
nister hier eerst de kans toe te
geven”, aldus de advocaat van
Wernet desgevraagd. 

Na het lezen van de verdedi-
ging van Wernet heeft de mi-
nister van Justitie volgens Fortin
geen poot om op te staan. ,,De
minister gebruikte steeds het
rapport om de schorsing van
mijn cliënt te rechtvaardigen,

maar met de verdediging van de
heer Wernet heeft hij nu niets
meer om tegen hem te gebrui-
ken.”

Minister Navarro en zijn
raadsman waren gisteren niet
bereikbaar voor commentaar.
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+  A FREE tray of warm 
nacho’s con salsa! 
( An Naf 8.25 value.)

+ FREE garlic sauce

CURACAO BEACH BLVD 22 
T 461 1056 
ELMEXICANOCURACAO.COM

OUR MIXED GRILL:
• Spare ribs 
• Tenderloin 
• Chicken 
• Veal 
• Chorizo
• Fresh salad
• Fresh corn on the cob 
• Fries  

Was 43.50. Now for only 
for 34.50 p.p. Valid for a 
minimum of 2 persons 
and until September 30th.

MEAT US!

ENJOY JUICY MEATS FROM THE CHARCOAL GRILL!

3450
p.p.

MIXED GRILL SPECIAL


